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 مقدمة

أعمالنا من يهده اهلل ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات ونستغفره إف الحمد هلل نحمده ونستعينو 
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف محمدًا عبده ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أف ال فال مضل لو 

 .(ٕٓٔ) فآؿ عمرا ﴾ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ  ﴿ ورسولو
ُهَما رَِجااًل َكِثيراً يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ

ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلْيُكْم َرِقيباً   (ٔ)النساء ﴾ َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو َواْْلَْرَحا

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع ، وُلوا قَػْواًل َسِديداً يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوقُ  ﴿
 .( ٔٚ/ٓٚب)اْلحزا ﴾ اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزاً َعِظيماً 

وشر اْلمور محدثاتها  ملسو هيلع هللا ىلصفإف أصدؽ الحديث كتاب اهلل تعالى وخير الهدي ىدي محمد : أما بعد
 محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار.وكل 

، وآثار العلماء مازالت باقية إلى يومنا ىذا وإلى قرب قياـ في الدنيا واآلخرة ةٌ وىدى ورفع العلم نورٌ  إفَّ 
وأمناؤىم على  ،والناس يترحموف عليهم ويدعوف لهم ويثنوف عليهم ْلنهم ورثة اْلنبياء في أممهم ،الساعة
 . دينهم

وىم  ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر من ميراثهم ،اْلنبياء لم يورثوا دينارًا وال درىمًا وإنما ورثوا العلمفإف 
وأنو سبحانو ىو القائم  ،ى المأل بأنو ال إلو إال اهللضو الذين شهدوا بالحق وأعلنوىا علشهداء اهلل في أر 

َواْلَمالِئَكُة  اللَُّو أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ ُىوَ  َشِهدَ  ﴿قاؿ تعالى  ،بالقسط وأف كل حكم يخالف حكمو فهو ظلم وجور
 . (ٛٔ) آؿ عمراف ﴾ ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ  َوُأْوُلوا اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط ال ِإَلوَ 
يشهدوف أف رسلو صادقوف مصدقوف ويشهدوف بأحكامو على خلقو وىم  ،وىم شهداء اهلل في أرضو
لذلك كاف  ؛(ٕٛ)فاطر ﴾ اْلُعَلَماءُ  َيْخَشى اللََّو ِمْن ِعَباِدهِ  ِإنََّما ﴿قاؿ تعالى  ،أىل الخشية الكاملة هلل تعالى

ماقاـ بو من الجهاد ل موت العالم مصيبة ال يعوض عنو إال أف ييسر اهلل من يخلفو بين العالمين فيقـو بمث
ويفرؽ بين الحق  ، وبالعلم يعرؼ المرء كيف يعبد ربو على بصيرة وبو يعرؼ كيف يميزونصرة الحق

 ،فيواليهم وبو كذلك يعرؼ أولياء الرحمن ؛والحالؿ والحراـ ،والسنة والبدعة ،والتوحيد والشرؾ ،والباطل
وََكَذِلَك نَفصُّْل اآليَاِت  ﴿قاؿ تعالى  ،جهادهفيبغضهم ويعاديهم ويجاىدىم في اهلل حق وأولياء الشيطاف 

ويبغض  أىل السّنةفيوالي  ،وبو يعرؼ أىل السنة من أىل البدعة ،(٘٘اْلنعاـ) ﴾ َولَِتْسَتِبيَن َسِبيُل اْلُمْجرِِمين
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، فالعلم النافع عالمة على سعادة العبد وأف اهلل قد أراد بو خيراً ل البدعة ويهجرىم على حسب بدعتهمأى
 .متفق عليو {ن يفقهو في الدي بو خيراً  اهللُ  دِ رِ من يُ }  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ اهلل 

من  اً ، وما أىلك كثير وإنما الرجاؿ يعرفوف بالحقوالحق ال يعرؼ بالرجاؿ  ،ومن عرؼ الحق عرؼ أىلو
، وكما يقاؿ حبك الشئ يعمي ويصم ،نوفإنو يلغي العقل ثم يذىب بحياة اإلنساف ودي ؛الناس إال التعصب

وىبو ، وسيلة تؤدي إلى الوصوؿ إلى الحق والمتعصب ال يصل إلى الحق ْلنو قد تسبب في إلغاء ومنع كل
طاعة اهلل  اهلل تعالى السمع والبصر والقلب وىي وسائل للعلم النافع والعمل الصالح ولكنو لم يستعملها في

َأْعُيٌن ال يُػْبِصُروَف ِبَها َوَلُهْم آَذاٌف ال َيْسَمُعوَف  َلُهْم قُػُلوٌب ال يَػْفَقُهوَف ِبَها َوَلُهمْ  ﴿كما قاؿ تعالى   ،وطاعة رسلو
 . (ٜٚٔاْلعراؼ) ﴾ ُأْولَِئَك َكاْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأْولَِئَك ُىُم اْلغَاِفُلوفَ  ِبَها

 تبين لو طريق الحق . ؛اً للهدى منوطالب القرآفبر من تدَّ : في الواسطية قاؿ شيخ اإلسالـ
ولذلك ترى أف أوؿ حديث في البخاري ورياض الصالحين :  ،بد من تصحيح النية لطلب العلم فال

رواه البخاري ومسلم  } إنما اْلعماؿ بالنيات{:  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل رضى اهلل عنوعن عمر بن الخطاب 

وكيف تصح نيتو يا أبا ، قالوا ب العلم اليعدلو شئ لمن صحت نيتو، قاؿ اإلماـ أحمد : إف طلصحيحيهمافي 
ومن تعلم العلم للمجادلة والرياء والسمعة  ،ينوي بو رفع الجهل عن نفسو وعن الناس أف ، قاؿ:؟ عبداهلل

من تعلم  ): قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل  أف رضى اهلل عنوعن أبي ىريرة ، وطلب الماؿ فقد عرض نفسو لعقوبة اهلل
  .أبو داودصحيح  (يجد عرؼ الجنة نعرضا من الدنيا، ل بو مو إال ليصيب، ال يتعلاهللوجو علما مما يبتغى بو 

ىذا الكتاب قد كتبت بعضو في سجن دمنهور منذ ست سنوات تقريبًا ولم أكن أفكر في نشر أي  و 
بالخروج من  َّياهلل تعالى عل َّاإلسالمية وال حديثًا بعد أف منكتاب كتبتو قديمًا حينما كنت بالجامعة 

والذي دعاني للكتابة في  ،اإلجرامي مرتين وذلك بفضلو ورحمتو سبحانو وتعالىالدولة السجن وجهاز أمن 
فتنة اإلنتخابات والسياسة وفي موضوع سابق خاص ب ،ىذا الموضوع وىو الرد على ىؤالء الشيوخ

واإلسكندرية  عظم وخطر الفتنة بهؤالء وغيرىم ممن ينتسب لما يسمى بسلفية القاىرة، ىو قراطيةوالديم
وشنيعة وبعض رؤوس القطبية الذين يجروف من ينتسب إلى السنة وإلى السلفية إلى فتن خطيرة  وغيرىما
 .وىي ضالؿ وشرؾ أكبر ُمخرج من مّلة اإلسالـ قراطيةنة السياسة والديموىي فت
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قلبو بالتوحيد والسنة ورزقو فقهًا وبصيرة في دينو يعلم تمامًا بأف ىؤالء الشيوخ ر اهلل وكل من نوّ 
الكفار اْلمريكاف ف في طريق أولياء الشيطاف من الكفار والمنافقين وفي مقدمتهم آلوأتباعهم يسيروف ا

 . نس والجن وىم أعداء اهلل وأعداء رسلو الكراـشياطين اإل منوغيرىم 
حترٓس املؤميني مً فتي٘  ))اب لمعرفة أشياء مهمة في ىذا اْلمر واسمو ويمكن الرجوع إلى الكت

، تألمت  ثرة ىذه الفتن وسقوط الكثير فيهاولما رأيت ك ,(( كساطٔني الطالني ّاملػسننيدميالطٔاضٔني ّال
وبياف التوحيد الحق الذي  ،والكفر بالطاغوت ،الصدع بكلمة الحق َّيكثيرًا لذلك ورأيت أنو قد يجب عل

والتحذير من فتنة علماء السوء الذين يضلوف الناس عن دين اهلل تعالى ولذلك  ،ىو حق اهلل على العبيد
ئ لي من إخواننا طلبة العلم الموحدين يّ وى اْلمر ى ليتوكلت على اهلل واستعنت بو فيسر اهلل تعال

 العلم النافع علم التوحيد والسنة.المجاىدين الذين تعاونوا على البر والتقوى ونشر 
، وبعض الناس لمتو وال يخشى في اهلل لومة الئمئ لدينو من ينصره ويعلي بو كيواهلل تعالى نسأؿ أف يه

والدين  سالمة التوحيد ذين يريدوف سالمة المنهج وقبل ذلكيؤثروف منهج السالمة والقليل ىم ال
على رأس كل مائة سنة من لهذه اْلمة إف اهلل يبعث  :" ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ رسوؿ اهلل ،وإحيائووتصحيحو وتجديده 

 .رواه أبو داود عن أبي ىريرة -صحيح  " يجدد لها دينها
أخرى في الكتاب على أخطاء وردت في بعض الكتب المشهورة  اً ردود -إف شاء اهلل  -وسيجد القارئ 

وطالب العلم  ،مثل كتاب اإليماف لمحمد نعيم ياسين وىذا كلو لتمييز الحق من الباطل والسنة من البدعة
، واهلل تعالى نسأؿ أف وأما المتعصب فال شأف لنا بو ،ذلك –بحمد اهلل  -والهداية المنصف سوؼ يتبين لو 

من عباده لما اختلف فيو من الحق بإذنو إنو يهدي من سبحانو يهدينا ويهدي إخواننا في اهلل ومن شاء 
لو وصحبو وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد هلل رب آيشاء إلى صراط مستقيم وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى 

 العالمين.
 كتبوو 

 مدين بن إبراهيمأبو عبدالرمحن 
 مصر -الزقازيق 

 ىٖٖٗٔ/ٕ/ٚ
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 ىبذِ خمتصزة عً حٔاة املؤلف العلنٔة

تتبع مركز  يالت ،قرية بساط يىجريًا فٖٔٛٔ، ولد عاـ انينسمو مدين بن إبراىيم بن محمد بن حسا
مدارس التعليم العاـ والتحق بكلية التربية قسم اللغة  يطلخا القريب من مدينة المنصورة بمصر، تعلم ف

وكاف البد من تزكية من أحد بالجامعة اإلسالمية، العربية بجامعة المنصورة ثم تركها ليلتحق بالدراسة 
وطلب منو  –للمرة اْلولى  –رحمو اهلل لشيخ إلى القاىرة وقابل الشيخ سيد سابق االمشايخ المصريين، فسافر 

لتحاؽ بكلية الحديث والدراسات اإلسالمية السفر واإل -حفظو اهلل  –التزكية فزكَّاه، ويسر اهلل لشيخنا 
كلية الحديث الشريف بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالـ وتخرج   يفبالجامعة اإلسالمية 

 ىجرياً. ٘ٓٗٔمنها عاـ 
المدرس بكلية الحديث  ،اهلل رحمومنهم فضيلة الشيخ عمر فالتو  : وشاخيْ ٔطمبْ لمعمي

نائب رئيس الجامعة اإلسالمية والمدرس حفظو اهلل ، وفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد يوالمسجد النبو 
وقد  رحمو اهلل ، والشيخ أبو بكر الجزائري ، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يبالمسجد النبو 
مكو  يوالقصيم وف رحمو اهللبن عثيمين اعند الشيخ  ةمدينة عنيز  يف ةالدراسي ات العطلةكاف أكثر أوق

 ةوعنيز  ةوىو مقيم بمكحفظو اهلل اهلل الفالح ي رمضاف، وفضيلة الشيخ عبد المكرمو حينما كاف يسافر إليها ف
والشيخ  يأماف الجاموقد استفاد شيخنا من عدد من الشيوخ في المدينة كالشيخ الغنيماف والشيخ محمد 

حفظو اهلل بن عثيمين نذكر منهم الشيخ عبد اهلل الفالح اسوى الشيخ  ةكما استفاد من شيوخ عنيز   ،العبود

ستمع اىؤالء من أشهر العلماء الذين تتلمذ على أيديهم وقد  ،رحمو اهلل يالشيخ صالح البليهمن بريدة و 
والمحاضرات بالمدينة والطائف وقد كانت الدروس على ىؤالء في بعض الدروس رحمو اهلل  للعالمة ابن باز

 العلماء وغيرىم متنوعة في التوحيد والحديث والفقو والنحو واْلصوؿ والتفسير وغير ذلك من العلـو .
 يوممن زاملهم الشيخ خالؿ فترة إقامتو في المملكة الشيخ عبد اهلل السعد والشيخ حامد العل

 ، وغيرىم كثيري شيخ وليد الزبيري والشيخ عصاـ المر وال يوالشيخ عاصم القريوت
 كاْلردف حيث عمل إماماً بعد التخرج للدعوة إلى اهلل   إلى كثير من البلداف نارحل شيخ أسفازٓ :

والشيخ محمد بن إبراىيم  رحمو اهللوالتقى ىناؾ ببعض الشيوخ وعلى رأسهم الشيخ اْللبانى  ْلحد المساجد
وقطر واإلمارات  ،في بيتورحمو اهلل وسوريا لفترة وجيزة زار فيها الشيخ عبد القادر اْلرنؤوط شقرة أبو مالك، 
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على  ، سائراً والسنة والتحذير من الشرؾ والبدععليو من نشر التوحيد  ثم عاد إلى مصر ليقـو بما رآه واجباً 
إلى اهلل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة  ، داعياً والذين آمنوا والءه هلل ورسولو النبوة، جاعالً منهاج 
 يبتلا حتى مصر يفة البدع والشركيات الموجودحفظو اهلل ينكر  ، فما أف بدأ ذلك سنيناً على وظل 

وفى المرة اْلخيرة منهما تعرض لكثير من أنواع التعذيب  بالسجن وكذلك أمن الدولة المجرمين مرتين
ف كاف ىؤالء المجرمو   يجهاز أمن الدولة الذ يوىو معصوب العينين ثالثة أشهر ف يوالنفس يالجسد

كانوا أثناء فقد  جهاز أمن الدولة  ييسمونو عاصمة جهنم وىو مكبل اليدين، وقد طالت فترة اإلبتالء ف
 يصفقوف ويسبوف ويقذفوف . وىم القبيحة يتعذيبو يفتحوف المحموؿ ويصدر منو اْلغان

أسمعوا حيث  ؛نذاؾآصاحب مصر  يولقد تذكر ما فعلو سلفهم من جند إبراىيم باشا بن محمد عل 
وىؤالء يعذبوف  ،قبل مقتلو ياْلغان - اهلل مرحمه - الشيخ سليماف بن عبداهلل بن محمد بن عبد الوىاب

ستعماؿ جميع أنواع اْلذى والتعذيب لفتنة اويستمر تعذيبهم وسجنهم وقد يقتلوف ولكن أكثر فعلهم 
من سبقهم إجرامًا وطغياناً المؤمن عن دينو وىذه طريقة أعداء اهلل ورسلو أولياء الشيطاف ولكن ىؤالء فاقوا 

عاصمة جهنم " قاتلهم اهلل  ياْلرض، وقد كاف كبير لهم يخاطبو ويقوؿ لو "مرحبا بك ف يوعلوًا ف وفساداً 
النطروف ولم يمكث بو أكثر  يمن جهاز أمن الدولة إلى سجن واد ل بعد ىذه المحنةى يؤفكوف، ثم انتقأنّ 

وخرج الناس   يمن ثمانية أشهر، حتى جاء الفرج من اهلل تعالى وفتح باب السجن بأمر اهلل تعالى القدر 
َأْكثَػَر النَّاِس اَل َوالّلُو َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ  ﴿قاؿ تعالى  ؛بعض السجوف اْلخرى يكلهم كما حدث ف

                                        (. ٕٔسورة يوسف ) ﴾ يَػْعَلُموفَ 

 يالتوحيد والفقو والحديث واْلصوؿ وغير ذلك ف يلو حلقات ودروس علمية ف : دزٔسْ العمىٗٛ
قمت بها كانت  يمحافظة الشرقية والمنصورة بمصر، وكاف يقوؿ " أكثر الدروس الت يالمساجد وخاصة ف

 ر اهلل لهم السجن منوىذا من رحمة اهلل، وكاف خيرىا نافعًا شاماًل لكثير من الناس الذين قدّ  ،بالسجوف
مصر وىذا دليل على أف المحن مع الصبر والرضا تصير منحًا من اهلل تعالى والبلية  أماكن متباعدة من

  ." (ٜٓف)سورة يوس ﴾ فَِإفَّ الّلَو اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ  إنَُّو َمن يَػتَِّق َوِيْصِبرْ  ﴿قاؿ تعالى  ؛تصير عطية
القلب من حب الشيخ ليس لشخصو  يوالحديث عن الشيخ ذو شجوف ويعجز القلم عن تسطير ما ف

وتعظيمو هلل  ،على الساحة وأرض الواقع ىجماعة كما نر  هلل تعالى وليس لطائفة أوا إلى ولكن ْلنو يدعو
لو وصحبو وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد هلل رب آ، وصلى اهلل على نبينا محمد و عزوجل فقط ال لغيره

 .العالمين 
 (  www.tawhedway.com) طريق التوحيد والسنةموقع                                   
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 ة الزمحًعلٕ كتاب ميَّ الزدُّ
 للدكتور ياسر برهامي

 

 ّٕد السبٕبٗٛـــــش -1

)لكن كاف المطلوب شهود  : طبعة داري الخلفاء الراشدين والفتح اْلسالمي ٓٔػػصفي  قال بسٍامٕ
 . ىػا ربوبية اهلل عز وجل وىذا ىو المقصود اْلوؿ(

 ىلحيح أف المقصود اْلوؿ ىو الوصوؿ إوالص ،ىذا كالـ بعض الصوفية في الفناء وىو بدعي : الزد
ومن  ،اهلل بالحب وحده فهو صوفي من عبدَ  :؛ قاؿ بعض العلماءوالبعد عن سخطو والنار والجنة رضا اهلل

ده بالحب والخوؼ ومن عب ،ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ،عبده بالخوؼ وحده فهو حروري
 ( ٓٛص عتقاد للفوزافلي صحيح اإلاإلرشاد إ).  والرجاء فهو مؤمن

ل مايقع رضوا بك حتىبعض الصوفية الغاية عندىم مشاىدة الربوبية :  رحمو اهلل ابن عثيمين الشيخ وقاؿ
متأل قلبي من اهلل وال أحس ويقوؿ ا ،يغيب أحدىم بمشهوده عن شهوده في الكوف من شرؾ وتوحيد،

ويوجد عند  ،عل المجانين ويأتوف بأفعاؿ الكفروما العبادات عندىم إال مجرد أفعاؿ ويفعلوف ف بشيء،
وىو كفري إلحادي وىو المعبر عنو بوحدة  ،فناء يطلق عليو الفناء عن وجود السّْوىآخرين من الصوفية 

 [البن عثيمين ٖٕٔانظر تقريب التدمرية لمعرفة أقساـ الفناء ص]. الوجود 

 ادــــأٔه ٔاجب عمٜ العب -2

 ٕ لكػي  افػإف الرسػل بعثػو  ،) معرفػة اهلل أصػل الػدين وركػن التوحيػد وأوؿ الواجبػات:٘ٔ ػػػص قال بسٍاام
فالواجػب أف ) عباس في بعث معاذ إلى اليمن ثم قاؿ ثم استدؿ بحديث ابن  ( يعرؼ الناس ربهم عز وجل

 . ىػاسماء والصفات ( د اهلل وذلك بمعرفة ما لو من اْلنساف ربو تعالى ويوحّ يعرؼ اإل
ن بالشػهادتين فتبػيّ سػالـ النطػق ما يػؤمر بػو مػن يريػد الػدخوؿ فػى اإلوأوؿ  قال الػٔخ الفْشاٌ: : الزد

 .[ٖٚعقيدة التوحيد ص] عوة الرسلمن ىذا أف توحيد اإللهية ىو مقصود د
 وقاؿ كذلك معلقاً على كالـ السفاريني في قولو:

 لو بالتسديدمعرفة اإل      واجب علي العبيد      أوؿ 
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ما معرفتو فإنهم يعرفونو بالفطرة والعقل واْلدلة أ ،والصواب أف أوؿ واجب على العبيد عبادة اهلل : قال
 .[للفوزافشرح السفارنية  ]القرآنية الكونية واْلدلة 

وأىل الكالـ ىم الذين يقولوف أف أوؿ واجب ىو المعرفة أو النظر وليس توحيد اإللهية بل ال وجود 
َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ  ﴿قاؿ اهلل تعالى  ،الدين وما ُخلق الخلق إال ْلجلو مع كونو ىو أصل ؛وال ذكر لو عندىم

 ( .ٙ٘)الذاريات ﴾ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوفِ 

 الفسم بني املشمىني ٔاملشسنني -3

 . ( سماء والصفاتسلمين واليهود والنصارى ىو في اْلوالفرؽ بين الم) ٚٔ،ٜٔػػص قال بسٍامٕ
َنُكْم َأالَّ نَػْعُبَد ِإالَّ اللََّو َوال ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب  ﴿ قال اهلل تعاىل : الزد نَػَنا َوبَػيػْ تَػَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء بَػيػْ

 . (ٗٙ) آؿ عمراف ﴾ ُنْشِرَؾ بِِو َشْيًئا َوال يَػتَِّخَذ بَػْعُضَنا بَػْعًضا َأْربَابًا ِمْن ُدوِف اللَّوِ 
َأالَّ نَػْعُبَد ِإالَّ اللََّو  ﴿ب من اليهود ومن جرى مجراىم ىذا خطاب يعم أىل الكتا : زمحُ اهللل ابً نجري اق

بل تُفرد العبادة هلل وحده ال  ،وال شيئاً  وال نداً  وال طاغوتاً  وال صنماً  وال صليباً  ال وثناً  ﴾ئا َوال ُنْشِرَؾ ِبِو َشي
 . شريك لو وىذه دعوة جميع الرسل

 . (ٖٓ)الرعد  ﴾ َو ِإالَّ ُىوَ ُقْل ُىَو رَبّْي اَل ِإلَ  ۚ   نِ َوُىْم َيْكُفُروَف بِالرَّْحمَ  ﴿ :ّقال تعاىل 

فإنو قد وجد في  ،والظاىر أف إنكارىم ىذا إنما ىو جحود وعناد وتعنت في كفرىم قال ابً نجري :
 . وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق : قاؿ الشاعر؛ بعض أشعار الجاىلية تسمية اهلل بالرحمن

الكفػار يقػروف بجػنس ىػذا النػوع ولػم يعػرؼ عػنهم إنكػار  : زمحاُ اهلل  قال الػٔخ ضلٔناٌ باً بداد اهلل  
  [ ٜٔ] تيسير العزيز الحميد ص . سم الرحمن خاصةاشيء من ىذا التوحيد إال في 

، وتوحيػػػد اْللوىيػػػة عملػػػي والصػػػفات مػػػن تمػػػاـ توحيػػػد الربوبيػػػة، وىمػػػا توحيػػػد علمػػػي وتوحيػػػد اْلسػػػماء
وأمػػػا خػػػالؼ فيػػػو بػػػين المػػػؤمنين والمشػػػركين، ، والوأشػػػركوا فيػػػور الخلػػػق انحرفػػػوا عنػػػو والخصػػػومة فيػػػو وأكثػػػ

، لبدعػػة مػػن أىػػل القبلػػة مػػن المسػػلمينالخػػالؼ فػػي اْلسػػماء والصػػفات فػػي الجملػػة بػػين أىػػل السػػنة وأىػػل ا
كطوائػف مػن المجػوس والشػيوعية   إال من شػذَّ  ،وأكثر الخلق مقروف بالربوبية ومن تمامها اْلسماء والصفات

 .  اهلل المتتابعة إلى يـو القيامة عليهم لعائن
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لكػونهم لػيس لهػم كتػاب سػماوي وأمػا  ؛وغيرىم مػن الػوثنيين شػركهم أصػلي ،وشرؾ أىل الكتاب طارئ
اتََّخػػُذوا  ﴿قػػاؿ تعػػالى  ،فػػوه لفظػػاً ومعنػػى وكفػػروا وأشػػركوا أىػػل الكتػػاب فعنػػدىم كتػػاب سػػماوي ولكػػن حرَّ 

ْن ُدوِف اللَّػػِو َواْلَمِسػػيَح ابْػػَن َمػػْرَيَم َوَمػػا أُِمػػُروا ِإالَّ لِيَػْعبُػػُدوا ِإَلًهػػا َواِحػػًدا ال ِإلَػػَو ِإالَّ ُىػػَو َأْحبَػػارَُىْم َورُْىبَػػانَػُهْم َأْربَابًػػا ِمػػ
 . (ٖٔالتوبة ) ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرُِكوَف ﴾

وأوصػػي إخػػواني طلبػػة العلػػم بالعنايػػة بكتػػب التوحيػػد والسػػيما كتػػاب الػػدرر السػػنية فػػي اْلجوبػػة النجديػػة 
 .رحمو اهلل ورسائل وفتاوي محمد بن إبراىيم آؿ الشيخ 

 العرز باجلّن يف األمساٞ ٔالصفات-4  

)والعجيب بعد ذلك أننا نجد من الجهلة من يقولوف يعذر بالجهل في توحيد  ٕٓػػفي ص قال بسٍامٕ
 .اْلسماء والصفات وال يعذر بالجهل في توحيد اْللوىية(

وأخبر بها نبيو أمتو ال  هلل تعالي أسماء وصفات جاء بها كتابو :زمحُ اهللقال اإلماو الػافعٕ  الزد:
 ،ردىا فإف خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليو فهو كافريسع أحدًا من خلق اهلل قامت عليو الحجة 

والنكفر  ،فأما قبل ثبوت الحجة عليو فمعذور بالجهل ْلف علم ذلك ال يقدر بالعقل وال بالرؤية والقلب
 .[ ٕٓٔنواقض اإليماف القولية والعملية ص]  اً إال بعد انتهاء الخبر إليو بهابالجهل بها أحد

إثبات الصفات مما اليثبت حقيقة علمو بالفكر والرؤية ال  :زمحُ اهلل   الطربٖاو ابً جسٓس ّقال اإلم
 (بتصرؼ - ٕٔٔالسابق).  هائها إليويكفر بالجهل بها أحداً إال بعد انت
الصواب أف الجهل ببعض أسماء اهلل وصفاتو اليكوف صاحبو   :زمحُ اهللقال غٔخ اإلضالو بً تٔنٔ٘ 

  .ولم يبلغو العلم بما جهلو علي وجو يقتضي كفره إذا لم يعلمو ملسو هيلع هللا ىلصبو الرسوؿكافراً إذا كاف مقراً بما جاء 

 ذنس بعض خمالفات األشاعسٚ - 5

 ٕ      فكاال معلكاا   قػولهم )إف اهلل عػز وجػل مخػالف للحػوادث(  ٕ٘،ٕٙػػػاْلشػاعرة فػي ص عػن ىكل بسٍاام
 . ) ترتب عليها عندىم أاّل يوصف بأف لو وجها وال يدين وال يجيء وال يأتي (

اْلشاعرة يريدوف من قولهم ىذا نفي الصفات الفعلية مثل المجيء واإلتياف وىو أدخل فيها  : الزد
 لصفات الذاتية مثل الوجو واليدين .ا
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 تفشري احلسٔف املكطعٛ -6

  ن ىذه الحروؼ قاؿ: قولو تعالىعندما تكلم ع رضى اهلل عنو) لكن ابن عباس  ٙٗػػفي ص قال بسٍامٕ
 . وىذا ىو أقرب اْلقواؿ ( ثه ٓكْل:،  " الر" أنا اهلل أرى ،أنا اهلل أعلم "الم  "

عن أبي كريب ( ٕٚٓ/ٔ:] أخرجو الطبراني )ىذا اْلثر الذي ذكره عن ابن عباس ضعيف  : الزد
وسفياف ابن وكيع كالىما عن وكيع عن شريك عن عطاء ابن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ، وفيو علتاف 

 .ضعف شريك ) اختالط وسوء حفظ( واختالط عطاء ابن السائب [ 
وقاؿ آخروف ىذه الحروؼ ذكرت بيانًا إلعجاز  :قال ،في تفسير أوؿ سورة البقرة ّذنس ابً نجري

القرآف وأف الخلق عاجزوف عن معارضتو بمثلو ىذا مع أنو مركب من ىذه الحروؼ المقطعة التى يتخاطبوف 
بها، وقد حكى ىذا المذىب الرازي فى تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن 

 وإليو ذىب شيخ اإلسالـ ابن تيمية في كشافو ونصره أتم نصر،الفراء وقطرب نحو ىذا وقرره الزمخشري 
 اج المزي وحكاه لى عن ابن تيمية .اىػوشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحج

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروؼ فالبد أف يُذكر فيها اإلنتصار للقرآف وبياف إعجازه  :ّقال ابً نجري
.. براىيم إن سورة مثل أوؿ البقرة وآؿ عمراف واْلعراؼ و وعظمتو وىذا معلـو باإلستقراء في تسع وعشري

  .ذىب إليو ىؤالء لمن أمعن النظر، واهلل أعلم يات الدالة على صحة ماوغير ذلك من اآل
بأف ذلك ىو ما أراده  واعلم أف من تكلم في بياف معني ىذه الحروؼ جازماً  : زمحُ اهللْناىٕ قال الػ

فإنو إف كاف تفسيره لها بما  ،اهلل عّز وجّل فقد غلط أقبح الغلط وركب فى فهمو ودعواه أعظم الشطط
 والذي أراه لنفسي ولكل من َأَحبَّ  ثه قال: ،إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت فسرىا بو راجعاً 

ع اإلعتراؼ أف في إنزالها حكمة هلل عّز وجّل م ،السالمة واقتدى بسلف اْلمة أف اليتكلم بشيء من ذلك
  [ٜ٘/ٔ] فتح القدير . التبلغها عقولنا والتهتدي إليها أفهامنا

وأما الحروؼ المقطعة في أوائل السور فاْلسػلم فيهػا السػكوت عػن التعػرض  :قال الطعدٖ زمحُ اهلل 
  [تيسير الكريم الرحمن ] . بل لحكمة ال نعلمها لمعناىا من غير مستند شرعي مع الجـز بأف اهلل لم ينزلها عبثاً 

 برىامي ىذا القوؿ وجعلو أقرب اْلقواؿ ؟! فبأي دليل وبأي حجة اختار
 ي الصوفي الباطني .وىذا القوؿ يفتح الباب ْلصحاب التفسير اإلشار 
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 دفاع بسِاو٘ عَ حشَ البٍا -7  

قاؿ في باب اْلسماء  ،في كتاب العقائدرحمو اهلل ) اْلستاذ حسن البنا  ٚ٘ػػفي ىامش ص ل بسٍامٕاق
ونحن ما نظن أنو يقصد ىذه العقيدة البدعية ولكن  والصفات: إف أسلم شيء ىو التفويض تفويض المعني؛

وينسب الرجل بسببو إلى بدعة منكرة  وقد يفهم علي ظاىره فيكوف خطيراً  اللفظ لم يكن دقيقًا علمياً 
 . فلهذا نبهنا عليو (

 عقيدة السلف خصوصاً  ،  بل ىذه عقيدة حسن البنا وىو ليس علىدفاع برىامي ليس صحيحاً  الزد:
رئاسة  تقديم -الرحمن وىو رد علي كتاب العقائد وانظر كتاب تحفة اإلخواف في صفات  ،في ىذا الباب

 اللجنة الدائمة .

 ت٠ٍّٛ الهفاز -8

ىامش ) لألسف الشديد ىناؾ من المسلمين بل من المنتسبين للدعوة  ٜ٘في ص ٓكْل بسٍامٕ
يهنئوف النصارى بعيد القيامة المجيد فكيف تهنيء من يحتفل بقولو )إف اهلل مات يـو الخميس وقاـ يـو 

 . فالتهنئة بهذا مقتضاىا الرضا بهذا الكالـ ( ،اْلحد( فهو يسب اهلل عّز وجلّ 
 .والصحيح أف المسألة فيها تفصيل لكل من يهنئهم،  و ىذا يوىم تكفيرهكالم  الزد:

مثل أف يهنئهم  ،وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بو فحراـ باإلتفاؽ : زمحُ اهللقال ابً الكٔه 
فهذا إف سلم قائلو من الكفر فهو  عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، بأعيادىم وصومهم فيقوؿ عيد مبارؾ

 الحديث .  [ط  ٗ٘ٔأحكاـ أىل الذمة ]  بمنزلة تهنئتو بسجوده للصليب .اىػوىو من المحرمات 

 شتكام يف األمساٞ ٔالصفاتاإل -9

) وبعض العلماء يرفض اإلشتقاؽ أصاًل بل البد عندىم أف يكوف اإلسم ورد  ٗٙفي ص ل بسٍامٕاق
 أف يكوف المعنىحوف اإلشتقاؽ بشرط لكن الصحيح الذي عليو عامة السلف أنهم يصح ،بلفظ اإلسم

 .( بوجو من الوجوه مثل اسم الستار مثالً  صحيحاً دااًل على الكماؿ وال يوىم نقصاً 
قاعدة الخامسة : أسماء اهلل تعالى توقيفية ال مجاؿ للعقل ال : زمحُ اهللل الػٔخ ابً بجٔنني اق الزد:

يها وال ينقص ْلف العقل ال ىذا فيجب الوقوؼ فيها على ما جاء بو الكتاب والسنة فال يزاد ف وعلى ،فيها
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َواَل تَػْقُف  ﴿ ؼ في ذلك على النص لقولو تعالىفوجب الوقو  ،ْلسماءيمكنو إدراؾ ما يستحقو تعالى من ا
   تعالى وقولو  ،(ٖٙ)اإلسراء  ﴾ ُأولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئوؿً َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ 

ْثَم َواْلبَػْغَي ِبَغْيِر اْلَحقّْ َوَأْف تُ  ﴿ َها َوَما َبَطَن َواإْلِ ـَ رَبَّْي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ْشرُِكوا بِاللَِّو َما َلْم يُػنَػزّْْؿ ُقْل ِإنََّما َحرَّ
 (ٖٖ)اْلعراؼ  ﴾ تَػُقوُلوا َعَلى اللَِّو َما اَل تَػْعَلُموفَ ِبِو ُسْلطَانًا َوَأْف 

فوجب  ،بو نفسو أو إنكار ما سمى بو نفسو جناية في حقو تعالى وْلف تسمية اهلل تعالى بما لم يسمّ 
 بة السنة [ مكت ٙٔ] القواعد المثلى ص. سلوؾ اْلدب في ذلك واإلقتصار علي ما جاء بو النص 

سماء اهلل وصفاتو كلها مبناىا كلية عند أىل السنة والجماعة أف أالقاعدة ال ل الػٔخ بلٕ الػدل:اق
ى اهلل وال يوصف إال بما فال يجوز أف يسمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصعلى التوقيف من الكتاب والسنة عن اهلل وعن رسولو 

العقدية في .]المخالفات وبهذه القاعدة تسلم أسماء اهلل وصفاتو من إجتهاد البشر  ،جاء في الكتاب والسنة

وليس الستار وال يذكر إال من باب  والوارد في الحديث اسم " الستير" ،[ٜٛ،ٔٓٔ،ٛٙ،ٓٛ فتح الباري ص
 . اإلخبار وليس من اْلسماء

 حتسٖف ٔتأٖٔن فاسد  -11

 رضى اهلل عنوثبت لفظ ) داره ( في حديث الشفاعة من رواية أنس  ): ٙٚفي حاشية ص قال بسٍامٕ  
قاؿ اإلماـ  ،وداره عّز وجّل ىي الجنة ،(ٓٗٗٚ) رواه البخاري  ...الحديث ربي في داره وفيو فأستأذف على

: )ىذا يوىم المكاف واهلل منزه عن رضي اهلل عنوعلى حديث أنس  تعليقاً  (ٜٕٗ/ٖٔ) الخطابي في فتح الباري
شريف ليو إضافة تذلك وإنما معناه في داره التي اتخذىا ْلوليائو وىي الجنة وىي دار السالـ وأضيفت إ

 .( و ) في داره ( الحلوؿ في شيء من مخلوقات وليس معنى ،مثل بيت اهلل وحـر اهلل ( اىػ
توىم  :"ٖٓٔص" المخالفات العقدية في فتح الباري  في كتابو ٓكْل الػٔخ بلٕ الػدل : الزد

العرش  فهو سبحانو فوؽ كل شيء مستٍو على ،الخطابي ال مبرر لو ْلف الحديث ال يفيد أف الدار مكانو
والتنزيو الواجب في حقو سبحانو ىو  لبتة،ااّلً في شيٍء من مخلوقاتو الذي ىو أعلى المخلوقات وليس حا

تنزيو عن كل نقص كما أنو سبحانو وتعالى لو الكماؿ الذى ال نقص فيو بوجو من الوجوه وىكذا جميع 
 .اىػ ى الكتاب والسنةأسمائو وصفاتو المثبتة والمنفية ف
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: فيقاؿ لو ماذا تقصد  (ٚٙ٘/  ٔ)كتاب التوحيد من صحيح البخاري   فى شرح ّقال الػئناٌ
 ف كنت تريد أنو ليس فوؽ عرشو عاؿٍ وإ ،بالمكاف إف كنت تريد مكانًا يحويو ويحيط بو فاهلل منزه عن ذلك
فقد أثبت اهلل تعالى ذلك لنفسو وأثبتتو  ،على خلقو كما ىو مذىب أىل الباطل من أشعرية ومعتزلة وغيرىم

لو رسلو واتفقت عليو كتبو وأجمعت عليو أتباع الرسل وفطر اهلل عليو خلقو فإنكار ذلك عناد ومكابرة 
 .اىػللعقوؿ السليمة من اإلنحراؼ ومخالفة الشرع 

 الصالٚ يف وشحد فْٗ قرب -11

ْلجل أف يحضر درس علم  اتفاقاً  -قبر أي في مسجد فيو -) وأما من صلى  ٖٛٔػ في ص قال بسٍامٕ
 . لشيخ يظنو عالماً أو ىو عالم ببعض فنوف العلم كالتجويد مثاًل فهذا صالتو صحيحة مع اإلثم (

ماحكم الصالة في المسجد إذا كاف فيو قبر أو بساحتو أو في  ،زمحُ اهللبً باش ضٝل الػٔخ ا الزد:
 قبلتو ؟
 فالصالة فيو غير صحيحة سواء كاف خلف المصلين أو أمامهم أوإذا كاف في المسجد قبر  جاب:فأ

لعن اهلل اليهود والنصارى اتخذوا قبور {  صلى اهلل عليو وسلم لقوؿ النبي ؛عن أيمانهم أوعن شمائلهم
  (تحفة اإلخواف) . } أنبيائهم مساجد

أما المسجد الذي بني أواًل ثم القبر فالصالة فيو  ،قبر يخ يقصد بذلك المسجد الذي بني علىوالش
وفتاوى علماء البلد كما ىو مفصل في فتاوى اللجنة الدائمة   ،تجاه القبر صحيحة بشرط أال تكوف الصالة

 .[  ٛٙ] تحفة اإلخواف ص وانظر،  [ٓٔٚ،ٛٓٚ] الحراـ
قبر يجب ىدمو ْلنو أسس على  أف المسجد الذي بني على ;ش ّغريٍناّننا ذنس ابً الكٔه ّابً با

ر فقط ْلف المسجد أسس على والمسجد الذي بني أواًل ثم أدخل فيو القبر يجب ىدـ ىذا القب ،الشرؾ
 عزيز الحميد شرح كتاب التوحيد [ لانظر تيسير ا ] .التقوى
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 الشسك األصػس -12  

بمعنى أنػو إذا مػات  ،الجملةحكمو حكم الكبائر في ) أما الشرؾ اْلصغر ف ٜٖٔفي ص قال بسٍامٕ
 مادوف ذلك (( ))ـو أصل اإلسالـ وىو داخل في عم قبل أف يصل بو إلى الشرؾ اْلكبر مات على

 (ٛٗ)النساء  إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلك لمن يشاء ى في قولو تعال
رضى اهلل  بائر قاؿ ابن مسعودفالشرؾ اْلصغر أكبر من الك : زمحُ اهللل الػٔخ ابً بجٔنني اق الزد:

وذلك ْلف سيئة الشرؾ أعظم من سيئة ،  ْلف أحلف باهلل كاذبًا أحب إلي من أف أحلف بغيره صادقاً : عنو 
 . [ٖٗٔ/ٔ]القوؿ المفيد الكبيرة ْلف الشرؾ ال يغفر ولو كاف أصغر بخالؼ الكبائر فإنها تحت المشيئة 

 بعض أىل العلم إلى أنو يكوف تحت المشيئة كالكبائر،شرؾ اْلصغر ذىب ال : ل الػٔخ الساجخٕاقّ
ؾ بو ويغفر ما دوف إف اهلل ال يغفر أف يشر  ﴿قاؿ تعالى  ،بالتوبة لعمـو اآليةوعند المحققين أنو ال يغفر إال 

ومن ىنا يقاؿ إف الشرؾ اْلصغر أكبر من  ،أو برجحاف الحسنات وىذا ىو الصواب ﴾ذلك لمن يشاء 
 .( ٕٚشوارد صتقييد ال )الكبائر 

ال يغفر أف يشرؾ  ﴿وؿ المراد بما نفي ىنا في قولو فيكوف علي ىذا الق ٓكْل الػٔخ صاحل آل الػٔخ :
ـ ابن ماـ الدعوة كما ىو إختيار عدد من المحققين كشيخ اإلسالولما كاف إختيار إ ،الشرؾ اْلكبر ﴾بو 

فالشك أف ىذا ... ويقوؿ  واْلصغر والخفيكبر أف العمـو ىنا شامل للشرؾ اْلتيمية وابن القيم وغيرىما 
  .ظلم في حق اهلل جّل وعال ولذلك لم يغفر وىذا اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية وأكثر علماء الدعوة 

                                         قاىرة .لط ابن الجوزي ا [ٜٕكفاية المستزيد ]

 اإلستشفاع باملٕتٜ -13

 استغفر اهلل لي ( ،) التوسل البدعي كأف يقوؿ للميت ادع اهلل لي ٔٗٔفي ص ٓكْل بسٍامٕ 
 ،دعوا اهلل لي ىذا شرؾ أكبرما إذا قاؿ الحي للميت يا فالف ا حكم ل الػٔخ الساجخٕ:اق الزد:

 فهو دعاء لغير اهلل فهو شرؾ اكبر     كما لوقاؿ يا فالف اشفع لي   ،ْلنو دعاء للميت وطلب الشفاعة منو
 .[ٕٜتقييد الشوارد  ]

قبر نبِي أو قبر ولي أو نحو ذلك فقاؿ : أستشفع بك  إذا أتى آِت إلى الػٔخ صاحل آل الػٔخ : لاق
غير  اف صرؼ الشفاعة أو التوجو بها إلىفلهذا ك ،أو أسأؿ الشفاعة فمعناه أنو طالب منو ودعا أف يدعو لو
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اهلل جّل وعال شركًا أكبر ْلنها في الحقيقة دعوة لغير اهلل وسؤاؿ من ىذا الميت وتوجو بالطلب والدعاء 
 .[ٗٔٔ] كفاية المستزيد صمنو 

و اسأؿ اهلل لي أو اشفع أ)النوع الثاني: أف يقوؿ للميت والغائب ادع اهلل لي  151ا ّٓكْل بسٍامٕ يف ص
ي أنو غير جائز وأنو من البدع التي لم يقل بها أحد من علماء فهذا ال خالؼ بين السلف ف ،لي في كذا

 . وىو من ذرائع الشرؾ فهو من الشرؾ اْلصغر ( ،اْلمة
سل لي ربك أو  ؛وقد يخاطبوف الميت عند قبره :زمحُ اهللقال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘  الزد:

م فيها ياسيدي فالف وينشدوف قصائد يقوؿ أحدى اضرًا،يخاطبوف الحي وىو غائب كما يخاطبونو لو كاف ح
، سل اهلل عدونا ، سل اهلل لنا أف ينصرنا علىاهلل، اشفع لي إلى رؾ، أنا في جوانا في حسبكياسيدي فالف أ

أف يكشف عنا ىذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا فسل اهلل أف يكشف ىذه الكربة أو يقوؿ أحدىم سل 
فهذه اْلنواع من خطاب المالئكة واْلنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورىم وفي .. اهلل أف يغفر لي 

 [ ٜ٘ٔ/ٔالفتاوي  اىػ ].مغيبهم وخطاب تماثيلهم ىو من أعظم أنواع الشرؾ 

بأف يدعو اهلل لو وىذا النوع  ؛قبره دسؤاؿ حي لميت وىو غائب عن :زمحُ اهلل  قال الػٔخ بهس أبْ شٓد
]تصحيح  . عليهما السالـال يختلف المسلموف بأنو شرؾ أكبر وأنو من جنس شرؾ النصارى في مريم وابنها 

 . [ ٕٓ٘الدعاء ص

كثير من الطلبة يفهم من الشرؾ أنو طلب قضاء الحاجة من اْلموات   : زمحُ اهلل ضٝل الػٔخ ابً باش 
 فيقوؿ : ىذا ليس من الشرؾ لكن يكوف بدعة ؟، لو الشفاعة والدعاء يعني يدعوالميت وأنو إذا طلب من 

وف ال يستطيعوف أف يدعوا لو وال يشفعوا لو كلهم مرتهن ،ىذا من الشرؾ اْلكبر : زمحُ اهللفأجاب 
 .ط المودة  [ٜٗ] شرح كشف الشبهات صبأعمالهم 

ونقلو عنو صاحب فتح المجيد في  ،أف ىذا من أصل شرؾ العالم :يف مدازج الطالهنيّذنس ابً الكٔه 
 . " غيره شرؾ أف يستغيث بغير اهلل أو يدعوباب " من ال

 . في شرح كتاب التوحيد وفي كتاب ىذه مفاىيمنا - أنو من الشرؾ اْلكبر ّذنس الػٔخ صاحل آل الػٔخ :
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 طالب الدعاٞ وَ احل٘ احلاضس -14

وذلك إذا كاف في أمر أخروي مستحب  ،) فطلب الدعاء من الحي مشروع 147قال بسٍامٕ يف ص 
)خالفا لشيخ اإلسالـ  148ل يف حاغٔ٘ صقا )وأما ذا كاف في أمر دنيوي فاْلولى تركو  ،ممن يرجى صالحو

ّيف  ،[وال يسترقوف  ]الذي يجعل الدعاء عمومًا خالؼ اْلفضل ويستدؿ بحديث  رحمو اهلل ابن تيمية
 بدعاء العباس فهو عاـ لألمة كلها ومن باب النصيحة رضى اهلل عنو) بالنسبة لتوسل عمر  لاق 150حاغٔ٘ ص

 .(  وىو أمر ديني عظيم
رقم الفتوي  ٔجيمكن لطالب العلم تدبر ما قالو شيخ اإلسالـ فى مجموع الفتاوى  الزد :

زيارة أىل  (٘ٗ) باب – عثيمين في شرح رياض الصالحينوما قالو ابن  ،[ٜٔٔ،ٖٜٔ،ٜٗٔ،ٜٙٔ]
 من معجم المناىي ٙٛفى صرحمو اهلل وما قالو الشيخ بكر أبو زيد ، شرح آخر حديث في الباب  ،الخير

 .اللفظية 
فيو بعض متعصبيو ورفعوه  حتى غال ،ـ في ىذا اْلمر وفي غيرهوبرىامي كما ترى يخالف شيخ اإلسال

اإلسالـ ابن  ْلنهم يرونو يخالف شيخ ؛عقيدةفوؽ ابن باز وابن عثيمين وجعلوه أعلم أىل اْلرض في ال
ىذا الرد الواضح فإذا كاف يخالف ىذين  وكما ىو ظاىر لطالب العلم في ،كتابو المّنة  تيمية وابن القيم في

 . اإلمامين فكيف بغيرىما
عي عي السلفية وىذا يدّ ولذلك أرى فتنة ىذا الرجل أعظم من فتنة القرضاوي ْلف القرضاوي ال يدّ 

عبد المقصود وسعيد  اله ونصره من أمثاؿ محمد إسماعيل المقدـ ومحمد االسلفية ىو ومن معو ومن و 
قيدًة ومنهجًا قديماً مّمن رفعوا شعار السلفية وغيروا وبّدلوا حقيقة السلفية توحيدًا وع ،عبد العظيم وغيرىم

 . عد فتنتهم بالسياسة والديمقراطيةب ّصةً وحديثاً وخا
آف والسّنة وأقواؿ أىل العلم يرى أف التحريف والتغيير يطرأ على الخلوؼ لكن الذي ومن تدبر القر 

فكيف سيكوف حاؿ من يأتي بعدىم ممن اتبعهم وال  ،ابتلي بو ىؤالء وأمثالهم أنهم ىم الذين بدلوا وغيروا
 . شك أف اْلمر أفظع وأشنع

، وما على ة فى الدين والدنيا واآلخرةلعافيونعوذ باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأؿ اهلل ا
صالح قبل الممات واهلل المستعاف والحوؿ وال قوة إال باهلل وإنا هلل وإنا يسارعوا بالتوبة واإل ىؤالء إال أف

 إليو راجعوف .
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مخالفتو لقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ّىعْد للهالو يف مطأل٘ طلب الدباٛ مً احلٕ فيكْل حبند اهلل : 
ين ما ىو ديني ودنيوي ثم جعلو توسل عمر بدعاء العباس إنما ىو في أمر ديني دليل على تناقضو وتفريقو ب
ْلف طلب عمر من العباس أف يدعو للمسلمين كاف بسبب ما أصاب الناس من قحط وجدب  ؛واضطرابو

ىل العلم وكاف يسّمى ىذا العاـ بعاـ المجاعة وىذا أمر دنيوي كما ىو واضح، والذي يستفاد مما ذكره أ
فى المواضع التى ذكرتها لك آنفا ىو أف طلب الدعاء من الحي الحاضر لإلنساف نفسو فيو منة وإحساف 

تماـ التوكل وىو من دقائق علم  وىذا ينافي بالغير ولو كاف يسيراً  وإستجداء وإذالؿ يجعل القلب يتعلق
 .التوحيد وال يوفق لفهم ذلك إال العلماء الربانيوف من أمثاؿ شيخ اإلسالـ 

ب المحسنين وال وأما من طلب الدعاء لغيره أو لعامة الناس فليس فيو ما ذكر وىو إحساف واهلل يح
 للغير ىما محسن الطالبوكذلك من رقى كال ،تماـ التوكل كمن طلب الرقية للغير وليس لنفسو ينافي

والراقي بخالؼ المسترقى فإنو مستجدي وال يكوف من السبعين ألفًا الذين يدخلوف الجنة بغير حساب وال 
وف وال ىم الذين ال يسترقوف وال يكتو  لو }من قو  ملسو هيلع هللا ىلصكما ثبت ذلك فى الصحيح عن رسوؿ اهلل   ،عذاب

 .[ ٕٓٚ٘]رواه البخاري  { ى ربهم يتوكلوفليتطيروف وع

 فإف سؤاؿ المخلوقين فيو ثالث مفاسد : بً تٔنٔ٘ :ال غٔخ اإلضالو اق
 . مفسدة اإلفتقار إلى غير اهلل وىي من نوع الشرؾ -ٔ
 . ومفسدة إيذاء المسؤوؿ وىي من نوع ظلم الخلق -ٕ
  . وفيو ذؿ لغير اهلل وىو ظلم النفس -ٖ

 . [ٜٔٔ/ٔ] الفتاوى، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثالثة
 فيها طلب الدعاء من الغير كحديث } ال تنسانا ياأخي من دعائك {أما اْلحاديث التي  ّقال:

 . [ٖٜٔ/ٔ] الفتاوى ،نفع المطلوب منو واإلحساف إليو فمقصوده ،ضعيف، وغيره
و لنا وقصػده أف ينتفػع ذلػك المػأمور بالػدعاء وينتفػع ىػو أيضػاً أمن قاؿ لغيره من الناس ادع لي  ّقال:

مػػؤتم بػػو لػػيس ىػػذا مػػن  ملسو هيلع هللا ىلصبػػأمره ويفعػػل ذلػػك المػػأمور بػػو كمػػا يػػأمره بسػػائر فعػػل الخيػػر فهػػو مقتػػِد بػػالنبي 
  ( .السابق) ،السؤاؿ المرجوح
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واإلحساف إليو فهذا المأمور وأما إف لم يكن مقصوده إال طلب حاجتو لم يقصد نفع ذلك  ّقال:
ليس من المقتدين بالرسوؿ المؤتمين بو في ذلك بل ىذا ىو من السؤاؿ المرجوح الذي تركو إلى الرغبة 

 .[ٜٙٔ/ٔ[ وانظر ]ٜٗٔ/ٔ]إلى اهلل ورسولو أفضل من الرغبة إلى المخلوؽ . 

 شسك األلِٕٗٛ -15

) وىذا مثل أف يقوؿ القائل : ٔ٘ٔفى سياؽ كالمو عن التوسل غير المشروع في ص قال بسٍامٕ
أو طلب منو  .. أو الجن أغثني يا سيدي فالف -أوالذي يظنو وليًا  -للميت أو المقبور أو الولي الفالني 

، المدد كأف يقوؿ: مدد يا سيدي فالف أي ابعث لي مددًا وىذا بالشك مرتبط بإعتقاد شركي فى الربوبية
فيرسل المدد ويأمر وينهي فال يمكن أف يكوف دعاؤه للولي  وىو أنو يعتقد أف الولي لو تدبير في الكوف

 د فيو أنو يملك الضّر والنفع(دعاًء مجرداً بال إعتقاد أنو اليملك لو ضراً وال نفعاً فالبد أنو يدعوه وىو معتق
لماذا ؟ ْلنو في نظر بعض الناس يدعو إلى السلفية عقيدًة  ،إف ما ذكره برىامي خطير جداً  : الزد

ن يقولوف إف ولكن ىذا الكالـ المذكور سابقًا ىو عقيدة أىل الكالـ وىم أىل البدع واْلىواء الذي ،ومنهجاً 
الربوبية وال يذكروف شرؾ اْللوىية في كتبهم ْلف التوحيد عندىم فى الربوبية وليس  الشرؾ ال يكوف إال في

  .ة فى العقيدة "واقرأ متدبراً رسالة الشيخ سفر الحوالي " منهج اْلشاعر  ،في اْللوىية
ويقوؿ علماء التوحيد إف مشركي قريش كانوا يعتقدوف بربوبية اهلل وأنو مالك النفع والضر ومع ذلك 

  .فإنهم مشركوف لعبادتهم غير اهلل سبحانو وتعالى 
ّصة عند الشيعة والصوفية وأىل الكالـ من اْلشاعرة وغيرىم االناس وخ نتشرت ىذه العقيدة فياوقد 

وكذلك ما كاف  ،اْلمثلة على ذلك جامعة اْلزىر وما شابهها فى كثير من البالد على ظهر ىذه اْلرضومن 
 . أسوأ منها مثل المعاىد والجامعات العلمانية اإللحادية

اب الذين يسّموف بالمفكرين اإلسالميين، وىؤالء جميعاً والدكتور ياسر برىامي كغيره من الشيوخ والكتّ 
يفهموف الدين على  ،تي نشأوا فيها علميًا وعمليًا على درجات متفاوتة فمستقل ومستكثرتأثروا بالبالد ال

 .حسب ما ورثوه عن آبائهم وعلمائهم وسادتهم ويحسبوف أنهم يحسنوف صنعاً وأنهم مهتدوف 
د لدين اْلنبياء والمرسلين ومخالف لهدي اومن رزقو اهلل فهمًا وبصيرة فى دينو يعلم أف ىذا مض

 .الذين ىم أفضل الناس بعد أنبياء اهلل تعالى  الصحابة
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مػػن دعػػا ميتػػاً أو غائبػػاً أو حيػػاً فيمػػا ال يقػػدر عليػػو إال اهلل فهػػو مشػػرؾ فػػي  : -حبنااد اهلل  -ّبلااٙ ٍاارا ىكااْل 
حتى وإف كاف ال يعتقد فػيمن دعػاه أنػو مالػك النفػع والضػر ْلف ىػذا شػرؾ آخػر يسػّمى  ،اْللوىية شركاً أكبر

قُػْل َمػن يَػػْرزُُقُكم مّْػَن السَّػَماِء َواَْلْرِض )  قػاؿ تعػالى ،شرؾ الربوبية وىو لم يكػن موجػوداً عنػد مشػركي العػرب
ػػػْمَع واْلَْبَصػػػاَر َوَمػػػن ُيْخػػِرُج اْلَحػػػيَّ ِمػػػَن الْ  َميّْػػػِت َوُيْخػػػِرُج اْلَميَّػػَت ِمػػػَن اْلَحػػػيّْ َوَمػػػن يُػػػَدبػُّْر اَْلْمػػػَر َأمَّػػن َيْمِلػػػُك السَّ

بن إبػراىيم آؿ طالب العلم تدبر شرح الشيخ محمد وعلى ، [ٖٔ]يونس :  ( َفَسيَػُقوُلوَف الّلُو فَػُقْل َأَفاَل تَػتػَُّقوفَ 
 .ْلنها تحريفات  اشف الشبهات وتيسير العزيز الحميد وتجنب تعليقات برىامي عليهتاب كالشيخ لك

 التٕسن البدع٘ -16

..  ) النوع الثالث: وىو التوسل بذات المخلوؽ وجاىو وىو بدعة على الراجح 152قال بسٍامٕ يف ص
لكن ما داـ أف ىناؾ اجتهاد فى ىذا الباب قلنا أنو بدعة على الراجح فندخلو بذلك فى الخالؼ  ثم يقوؿ:

ف فعلػو خطػأ ولكػن ال يضػلل وال يبػدع بعينػو أفمن توسل بهذا النوع مػن التوسػل فقػد أخطػأ ويفتػى بػ ،السائغ
فمػن قػاؿ " الػراجح أنػو يجػوز " ال يخػرج عػن  ؛فبعض أنػواع البػدع فيهػا اخػتالؼ ،ْلف المسألة فيها اجتهاد

 . دائرة أىل السنة بل قاؿ قواًل مرجوحاً (
 .يعة للشرؾ اْلكبر ىذا تهوين للتوسل الذي ىو ذر  : الزد

أي قوؿ اللهم  -نص على المنع رحمو اهلل ) والشيخ محمد بن عبد الوىاب  155ل بسٍامٕ يف صاّق
ُر على من فعلو فال يُنَكُر على من من ىذا التوسل ولكنو ال يُنكِ  -إني أسألك بحق فالف أو جاه فالف 

فليس  ،من الشرؾ عند أحد من أىل العلم توسل بالحق والجاه( ويقوؿ )كما أف التوسل بالحق والجاه ليس
 . بالشرؾ اْلكبر الناقل عن الملة وال حتى من الشرؾ اْلصغر بل ىو خالؼ فرعي (

وأقوؿ كال واهلل إنها لمسألة خطيرة تمس صميم العقيدة وتجر إلى الشرؾ  ل الػٔخ الفْشاٌ:اق : الزد
 . [ٖٗالسلفية ليست مذىباً ص  ]فكيف تكوف ىينة 

 عصىٛ األٌبٗاٞ - 17

وكذلك اإلجماع منعقد على عصمتهم من الصغائر المزرية كسرقة حبة أو  ) 267ل بسٍامٕ فٙ صاق
فلو أف إنسانًا عرؼ عنو ذلك  ،رية التي تزري بمنصبهمز ة ال تحل فإف ىذه من الصغائر المأمر قبلة إل

أما الصغائر غير المزرية فهذا الذي وقع فيو الخالؼ بين أىل العلم  ،منصبو ولكاف ذلك طعنًا فيو ىالزدر 
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والراجح واهلل أعلم عصمتهم من جميع المعاصي عموماً بمعني أنهم معصوموف من تعمد  ،وىو خالؼ سائغ
 . ارتكاب المعصية (

 والمعصية قد تقع من اْلنبياء إذا كانت صغيرة كما قاؿ العلماء  : زمحُ اهللل الػٔخ ابً باش اق الزد:
 . [ٛٗٔشرح كتاب التوحيد ص ]

ومعصوموف أيضًا فيما يبلغوف عن اهلل نبياء معصوموف من الشرؾ اْلكبر اْل ل الػٔخ الساجخٕ :اّق
جماع من أىل الحق ومعصوموف من الكبائر عند جمهور العلماء أما الصغائر فإنها تقع منهم ويغفر اهلل باإل

 . [ٕ٘ٔتقيد الشوارد ص]لهم 

والمعاصي الصغار جائزة على اْلنبياء وال تقدح في كمالهم ْلنهم ال  ل الػٔخ صاحل آل الػٔخ :اق
 .[ ٕٗٛ] كفاية المستزيد صيستقيموف عليها بل يسرعوف وينيبوف إلى اهلل جّل وعال 

وأما قولهم في عصمة اْلنبياء فالذى عليو المحققوف أنو   :زمحُ اهلل ل الػٔخ بدد السمحً بً حطً اق
 . [ٓٔ٘/ٔٔالدرر السنية ] يها  وأما الكبائر فال تقع منهم . اىػ قد تقع منهم الصغائر لكن ال يقروف عل

والصحيح من أقواؿ العلماء أف المعاصى الصغار تقع من  : ػٔخ ضلٔناٌ بً بدداهلل آل الػٔخل الاق
 . [ٕٙٓ/ٖٔ] الدرر السنية  يتوبوف منها وال يصروف عليها .اىػنهم اْلنبياء لك

 

 اإلهلاً -18

) وأما الكشف واإللهاـ فهما من اْلدلة المرجحة وليسا من اْلدلة التي ٍامؼ  288ل بسٍامٕ فٙ صقا
 . حين عند من صدؽ إسالمو وإيمانو (يستدؿ بها إستقالاًل وىما إنما يكوناف مرج

والشعور النفسي ليس طريقًا شرعيًا إلتياف اْلسباب كما أف  :زمحُ اهللل الػٔخ ابً بجٔنني اق السد:
 .اإللهاـ ليس سبباً للشرع 
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ف في السماء ، والنار كذلك موجودة وىي بعيدة ، وقاؿ ) الجنة موجودة اآل 298ل بسٍامٕ يف ص اق
فاهلل أعلم أين  ،صحيحفى اْلرض السفلى ((  ،اكتبوا كتاب عبدي فى سجيناهلل عّز وجّل في الحديث )) 
  .النار لكنها ليست فى السماء 

كانوا يقولوف إف الجنة  :أبي الدنيا بإسناده عن قتادة قاؿوروى ابن  :زمحُ اهلل قال ابً زجب : الزد
 .في السموات السبع وإف جهنم لفى اْلرضين السبع 

بإسناد جيد عن أبي بكر المروزي أف اإلماـ أحمد فسر لو من  ىوقد روى القاضي أبو يعل ّقال أٓطا  :
َواْلَبْحِر ﴿ قاؿ أطباؽ النيراف، ﴾َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَّْرْت  ﴿القرآف آيات متعددة فكاف مما فسره لو قولو تعالى 

 .ط الفاروؽ[مجموع رسائل ابن رجب ٚ٘ٔ،ٔ٘ٔ/ٗ ]التخويف من النار  ،قاؿ جهنم ﴾اْلَمْسُجوِر 

 اْلرض يف ي: ىاْلرض ؟ فأجاب يف ـالسماء أ يىل النار ف :زمحُ اهلل ّقد ضٝل الػٔخ ابً بجٔنني
 [ .ٕٔ٘]فتاوى العقيدة باطن اْلرض  يوالذى يظهر أنها ف

 فٍاٞ الٍاز  -21   

النار قوؿ باطل فهو زلة من زالتو  بفناء رحمو اهلل )وقوؿ ابن القيم  ّاهلامؼ 229ٓكْل بسٍامٕ يف ص 
فهو ال يقوؿ بفناء نار الموحدين وطبقاتها فقط ولكنو فى كتاب حادى اْلرواح وكتاب شفاء العليل يقوؿ 

 . بفناء النار كلية ويتوقف فى أىلها  أين يذىب بهم وىذه زلة من الزالت وىي بدعة ضاللة بال شك (
ومن الخطأ الذى تتابع عليو اْلكابر نسبة القوؿ بفناء النار   : زمحُ اهلل قال الػٔخ بهس أبْ شٓد الزد :

  [ ٓٓٔالتعالم ص ] .بعض المواضع بدوامها وقد صرح في رحمو اهللإلى الحافظ ابن القيم 
جتماع الجيوش إو بي الوابل الصيب بعدـ فناء النار ككتا وىذه المواضع تجد القوؿ فيها صريحاً 

ى ثالث طبقات : طيب ال يشينو خبث، ولما كاف الناس عل فٙ الْابل الصٔب :بً الكٔه ا ٓكْل ،اإلسالمية
كانت دورىم ثالث : دار الطيب المحض ودار الخبيث   ؛وطيب ، وآخروف فيهم خبثوخبيث الطيب فيو

، ةودار لمن معو خبٌث وطيب وىى الدار التى تفنى وىى دار العصا ،وىاتاف الداراف ال تفنيافلمحض، ا
، فإنو إذا ُعذبوا بقدر جزائهم ُأخرجوا من النار فُأدخلوا ى فى جهنم من عصاة الموحدين أحدقفإنو ال يب

والمهتدي يرد المشكل والمشتبو إلى )ىػ  ا ر الطيب المحض ودار الخبيث المحض.الجنة وال يبقى إال دا
 .(فقد انتكس المحكم الواضح ومن عكس
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  احلٕض -21  

 . )والذي يظهر واهلل أعلم أف الحوض بعد الصراط( 306قال بسٍامٕ يف ص  
ْلف المقاـ يقتضي  ؛زمن الحوض قبل العبور على الصراط  :زمحُ اهلل قال الػٔخ ابً بجٔنني  الزد:

 .  [ٙٓ٘شرح الواسطية ص] ،عرصات القيامة قبل عبور الصراط يذلك حيث أف الناس فى حاجة للشرب ف

والذى قبل  السفارينية أنو يوجد حوض بعد الصراط للشراب منو تلذذاً وقد ذكر الشيخ أيضاً فى شرح 
 .الصراط يشرب منو عطشاً 

أف الحوض يكوف قبل  ،ولكن الذى تدؿ عليو اْلحاديث بظهور وكثرة قال الػٔخ صاحل آل الػٔخ :
 .ابن الجوزي ط [ ٘ٙٗ/ٔشرح الطحاوية  ]الصراط ال بعده 

أين يكوف الحوض ؟ في عرصات القيامة وكذلك بعد العبور على  : محُ اهللزل الػٔخ ابً بجٔنني قا
، الشمس ْلف الناس ينالهم عطش وشدة عظيمةالصراط لكن اْلىم ىو الذي يكوف في عرصات القيامة 

 ط البصيرة . [ٙٛٗشرح السفارينية ص ]تدنو منهم مقدار ميل فيعطشوف ويحتاجوف إلى ىذا 
 

 الشفاعٛ -22   

الكالـ عن الشفاعة فيمن استحق النار أف ال يدخلها )وإنما ينجو بدعاء  في ،315قال بسٍامٕ يف ص
 . فبدؿ من أف يقع فى النار يسلم ( ،مم سلّ الرسل يارب سلّ 

الدليل فيمن دخلها  وإنما ،أنو ال دليل على ىذا النوع من الشفاعة :الػٔخ ابً بجٔنني ذنس : الزد
 يدخلها فقد يفهم من أحاديث الدعاء للميت في صالة الجنازة، وأما من استحقها أف ال أف يخرج منها
 . (ٕٔ٘ص -)شرح الواسطية 
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 شفاعٛ أب٘ طالب  -23

 ملسو هيلع هللا ىلصخاصة بالنبي  ب وال ندرى أىي) وىناؾ شفاعة وردت فى حق أبي طال 316ل بسٍامٕ يف صاق
 . فيو أـ ىي لغيره (

ضاح من فى ضح - والعياذ باهلل -عنو حتى صار  فَ فِ خُ  :زمحُ اهلل ل الػٔخ ابً بجٔنني اق : الزد
ال أحد يشفع في كافر أبدًا إال  ،ملسو هيلع هللا ىلصمنهما دماغو وىذه الشفاعة خاصة بالرسوؿ النار وعليو نعالف يغلي 

 . [ ٕٕٙ/ٔ ]القوؿ المفيد  ك لم تقبل الشفاعة كاملة وإنما ىي تخفيف فقط ومع ذل ملسو هيلع هللا ىلص النبي
فيف تخ في ملسو هيلع هللا ىلصوُيَخص من ذلك أبى طالب حيث يشفع لو النبى  ّٓكْل الػٔخ صاحل آل الػٔخ:

اصة خ يتخفيف العذاب وى يف وإنما ىي ،من الناراإلنتفاع باإلخراج  فهى شفاعة ليست في ،العذاب عنو
 . [ٕٓٔ] كفاية المستزيد  صبالنبي عليو الصالة والسالـ 

 

 ٌبٕٚ اخلضس  -24

، أـ ال ) فالخضر فيو خالؼ بين أىل العلم ىل ىو من اْلنبياء ٍامؼ 385قال بسٍامٕ فٙ ص
 .ذلك وأال نثبت النبوة وال ننفيها (  والصحيح التوقف في

َوَما  ﴿وبهذا كلو تعلم أف قتل الخضر للغالـ وخرقو للسفينة وقولو  :زمحُ اهلل قال الػيكٔطٕ  : الزد
 . [ ٖٚٔ، ٕٚٔ/  ٗ  أضواء البياف ]دليل ظاىر على نبوتو  ﴾فَػَعْلُتُو َعْن َأْمِري 

عبده الخضر  بهما علىاهلل  ف الرحمة والعلم اللدّني اللذين امتنّ ومن أظهر اْلدلة في أ :ل أٓطا اّق
أي وإنما فعلتو عن أمر اهلل جّل وعال  ﴾َوَما فَػَعْلُتُو َعْن َأْمِري  ﴿عن طريق النبوة والوحي قولو تعالى عنو 

 وأمر اهلل إنما يتحقق عن طريق الوحي إذ ال طريق تعرؼ بها أوامر اهلل ونواىيو إال الوحي من اهلل جّل وعال
وتعييب سفن الناس بخرقها ْلف العدواف على أنفس الناس  ،ظاىر اْلمر وال سيما قتل اْلنفس البريئة في

 . ط الحديث [٘ٔٔ/ٗضواء البياف أ] ريق الوحي من اهلل تعالى ال عن طوأموالهم ال يصح إ
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 أٔه اخلمل -25

 ) وأصح أقواؿ أىل العلم أف القلم ىو أوؿ مخلوؽ ( 339ل بسٍامٕ يف ص اق 
ولهذا كاف الصواب بالشك أف خلق القلم بعد خلق العرش  :زمحُ اهلل  قال الػٔخ ابً بجٔنني : الزد

وأنو على الرواية التى ظاىرىا أف القلم أوؿ ما خلق تحمل علي أنو أوؿ ما خلق  ،وسبق لنا تخريج الروايتين
] القوؿ  ،اوات واْلرض فتكوف أوليتو نسبيةبالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاىد فهو مثل خلق السم

 .[ٜٖٓ/ٕالمفيد 

كما قاؿ ،م الخلق على القل أما أوؿ المخلوقات فالعرش سابق فيو  : ّٓكْل الػٔخ صاحل آل الػٔخ
قدر اهلل مقادير الخلق قبل أف يخلق السموات  عليو الصالة والسالـ في الحديث الذى في الصحيح }

 . ٕٖٓصكفاية المستزيد {  سين ألف سنة وكاف عرشو على الماءواْلرض بخم

خلق السماوات فهذا القلم خلقو لما أمره بالتقدير المكتوب قبل  ّقال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ :
وىو أوؿ ما خلق من ىذا العالم  ،وكاف مخلوقًا قبل خلق السماوات واْلرض ،واْلرض بخمسين ألف سنة

 [ .ٖٕٔ/ٛٔ]الفتاوى ليو النصوص وىو قوؿ جمهور السلف وخلقو بعد العرش كما دلت ع

 اليْىٔ٘ : يفزمحُ اهلل قال ابً الكٔه 
 افػالقلم  الذى          كتب القضاء  بو من  الديّ  ختلفوف فيوالناس م

 دافػقوالف عند أبي العال الهم       ىل كاف قبل العرش أو ىو قبلو     
 قبل  الكتابة  كاف  ذا   أركاف والحق  أف   العرش  قبل  ْلنو           

 افػل  زمػفص إيجاده  من  غير          وكتابة  القلم  الشريف  تعقبت  

 ِن اإلٌشاُ ُوشري أً ُودري؟ -26

ىذا السؤاؿ  ض الناس عند اإلجابة علىاإلنساف  ُمسير أـ ُمخير ؟ ) بعىل   532 قال بسٍامٕ يف ص
الحقيقة   ْلمور اإلضطرارية وىذه اإلجابة فييجيب بأف اإلنساف ُمخير فى اْلمور اإلختيارية وُمسير فى ا

ثم  ..ير فحسب الحقيقة انتهت إلى الطرؼ القائل بأف اإلنساف ُمخ إف كانت تزعم الوسطية إال أنها فيو 
 . الحقيقة إجابة القدرية ( يقوؿ وىذه في
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المحسن  ومنهم الشيخ عبد ؛لتحدث عنو أىل العلم بالتفصي ىذا السؤاؿ الذى ذكره برىامي : الزد
وابن عثيمين فى  ،شرح لمعة اإلعتقاد في حفظو اهلل ، والشيخ الفوزافح حديث جبريلشر  في حفظو اهللالعباد 

فتاويو وأجابوا بما ذكره برىامي ولم يرتضو وظن أنو يؤوؿ إلى مذىب القدرية الذين يقولوف إف العبد يخلق 
 .فعل العبد ب و وال تعلق لمشيئة اهلل وقدرتوفعل

الحقيقة ىذا الرجل مضطرب ومتناقض وال يريد أف يتخلى ويترؾ عقائده المخالفة لمنهج السلف  وفي
وذلك بأف يتعلم ىو وحزبو العلم الصحيح من أىل العلم المعروفين بالتوحيد  ،ثم يتحلى بالعقائد الصحيحة

 -بحمد اهلل  -ة الحق المبين وإف لم يجد أو يتيسر لو مالقاة أحد منهم فكتب علماء التوحيد موجود
 .ومتيسرة لمن أراد الهداية إلى صراط اهلل المستقيم 
يقوؿ برىامي )ويحتمل أف نجيب بأف اإلنساف مسير ، ونعود للكالـ عن ىذه المسألة وما شابهها

مخير( وىذا الكالـ موىم، والكالـ المجمل والمطلق والموىم يستعملو كثير من أىل البدع واْلىواء قديماً 
فال بد من التفصيل والتبيين   ،ف سياسة ودوبلوماسيةأفسد العالم ويسمى عند الناس اآل وىو الذى ،وحديثاً 

 .كما فى مسائل كثيرة مثل ىذه المسألة التى نحن بصدد الكالـ عنها 
َوُقِل اْلَحقُّ ﴿ قاؿ تعالى  ،ف اإلنساف ُمسير من جهة المصائب وُمخير من جهة القوؿ والعملإفيقاؿ 

  .(ٜٕالكهف )﴾ ُكْم َفَمن َشاء فَػْليُػْؤِمن َوَمن َشاء فَػْلَيْكُفْر ِمن رَّبّْ 
وقد استعمل أىل الكالـ اْللفاظ الموىمة لنفي العقائد الصحيحة مثل الجهة والعرض والجسم والحد 

ولكن من وفقو اهلل  ،ويغتر بقولهم فتراىم ينفوف ذلك عن اهلل تعالى ويظن اإلنساف أنهم أرادوا خيراً  ،والحيز
يعلم أنهم أرادوا نفي صفات اهلل تعالى كما يقوؿ بعضهم ) وننزه اهلل  ؛للخير ورزقو العلم والبصيرة والهداية

 . الرحمة وباطنها الشر والضالؿ والتعطيل كلمات ظاىرىا ( عن اْلعراض واْلبعاض واْلغراض
جئ والنزوؿ واإلستواء على العرش، فإنهم يقصدوف بنفي اْلعراض نفي الصفات الفعلية مثل الم

.. سبحاف اهلل  ويقصدوف بنفي اْلبعاض نفي الصفات الذاتية مثل اليدين والوجو ْلنهم يجعلوف ذلك تبعيضاً 
تعالى اهلل عن ذلك علواً   ،ويقصدوف باْلغراض نفي صفة الحكمة ْلنهم يجعلوف ذلك غرضاً  ،عما يصفوف

ثبات الصفات يستلـز التمثيل عطلوا ونفوا ما يجب هلل من الصفات فلما تلوثت قلوبهم وظنوا أف إ ،كبيراً 
 . ملسو هيلع هللا ىلصالتى أثبتها لنفسو وأثبتها لو رسولو 

 قاؿ ابن القيم : ف يستدلوا ثم يعتقدوا حتى يهتدوا،وىؤالء اعتقدوا ثم استدلوا وكاف الواجب عليهم أ
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 فاإلطالؽ  واإلجماؿ  دوف  بياف    فعليك بالتفصيل والتبيين     
 وخبط اْلذىاف واآلراء كل زماف      ىذا   الوجود      د  أفسداق

وما يتضمن من باطل  ،لَ بِ فما يتضمن منها من حق قُ  ،فالبد من التفصيل فى اْللفاظ المجملة الموىمة
وأما المعنى فعلى التفصيل مثل كلمة  ،وما كاف في باب الصفات فإف اللفظ ال يُثبت وال يُنفى ،دُّ فإنو يُػرَ 

الحيز قد يراد بها معنى البائن المنفصل عن الخلق وىذا حق، وقد يُراد بها أنو سبحانو يحوطو شيء من 
 على خلقو وبائن منهم وىو العلي العظيم . واهلل سبحانو منزه عن ذلك ْلنو تعالى فوؽ العرش عاؿٍ  ،الخلق

 اإلحتحاج بالكدز  -27

 فموسى المو " أي آدـ " عليهما السالـ كما تدؿ الروايات على أمرين :  ) 374بسٍامٕ فٙ صل اق
 .(على المصيبة  -ٕ  على أف عصى، -ٔ

أف ىذا ال  لى المعصية :فى معرض رده على من قاؿ إف اللـو كاف ع ،زمحُ اهللقال ابً الكٔه :  الزد
 يصح لثالثة أوجو :

 منو. جعلو حجة على موسى ولم يقل أتلومنني على ذنب تبتالوجو والكر ذلك أف آدـ لم يذ  أحدىا: 
أف موسى أعرؼ باهلل سبحانو وبأمره ودينو من أف يلـو على ذنب قد أخبره سبحانو أنو قد تاب  الثانى:

 عن كليم الرحمن . على فاعلو واجتباه بعده وىداه فإف ىذا ال يجوز آلحاد المؤمنين أف يفعلو فضالً 
    اعتبار ما ألغاه فال يلتفت إليووجو المحجة و  ملسو هيلع هللا ىلصأف ىذا يستلـز إلغاء ما علق بو النبي  الثالث :

 [ دار الحديث.ٓٗشفاء العليل ]

دـُ موسى [ لما احتج عليو ] فحّج آ ملسو هيلع هللا ىلصفصل فى قولو  :زمحُ اهلل  ٘بً تٔنٔاّقال غٔخ اإلضالو 
 .[ ٜٖٔ،ٖٗٓ/ٛ] الفتاوى بالقدر وبياف أف ذلك فى المصائب ال في الذنوب 

دـ على فعل المعصية وإنما على آلم يُرد لـو عليو السالـ فموسى  :زمحُ اهلل بً بجٔنني ا الػٔخ ّقال
 المصيبة التى ىى من قدر اهلل تعالى .
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 اُ ـاإلمي -28

عن  ّٓكْل ،( ة) وعمل القلب ىو موضع الخالؼ اْلساسى مع المرجئ 398ٓكْل بسٍامٕ فٙ ص
 .و عند عاّمتهم ( أاإليماف عندىم ) أما عمل القلب فليس من  ةالمرجئ

على أف عمل القلب داخل فى  جماىير المرجئة :زمحُ اهلل  ٘بً تٔنٔااإلضالو  قال غٔخ الزد :
والمقصود ىنا أف عاّمة فرؽ اْلمة ُتدخل ما ىو من أعماؿ القلوب  يماف كما نقلو أىل المقاالت عنهم،اإل

 [ .ٜٗ٘/ٚ ] الفتاوىؽ المرجئو تقوؿ بذلك حتى عاّمة فر 
 ؟  أعماؿ القلوب أو الجوارح ؼ أىل السنة مع مرجئة الفقهاء فيىل خال ُضٝل الػٔخ الفْشاٌ :

، خالؼ مرجئة الفقهاء مع جمهور أىل السنة ىو اختالؼ فى العمل العمل خالفهم في جاب :فأ
 عالم الفوائد .] مسائل اإليماف [ الظاىر كالصالة والصياـ والحج  

 جٍص العىن -29

 . واخترعوا كلمة " تارؾ جنس العمل الواجب " : 421قال بسٍامٙ فٙ ص  
فإنهم قد  ،تدؿ على مدى جهلو بعلم السلف وأىل السنة ىذه الكلمة التي استنكرىا برىامي الزد :

مثل كلمة بائن  ،ذكروا بعض الكلمات التى توضح الحق، ويريدوف بها كذلك الرد على أىل البدع واْلىواء
 ف اهلل فى كل مكاف .للرد على الجهمية الذين يقولوف إ فى قولهم " اهلل بائن من خلقو "

 عطل علّو الذات .وكلمة بذاتو فى قولهم " اهلل تعالى عاٍؿ على العرش بذاتو " للرد على من ي
غير مخلوؽ، فكلمة "مخلوؽ" لم ترد فى الكتاب والسنة وزادىا السلف اهلل وكذلك كلمة القرآف كالـ 

 الذين يقولوف ىو مخلوؽ . ةضاح والبياف والرد على المعتزليلإل
 فى والجهمية الذين ينكروف دخوؿ اْلعماؿ ةكذلك كلمة "جنس" من ىذا الباب للرد على المرجئ

 ْلعماؿ القلب والجوارح .ة مسّمى اإليماف، واْلعماؿ شامل
وأف إيماف  ،وقد تقدـ أف جنس اْلعماؿ من لواـز إيماف القلب :زمحُ اهلل  ٘بً تٔنٔااإلضالو قال غٔخ 

 .[ ٘ٔٙ/ٚ] الفتاوى تنع القلب التاـ بدوف شئ من اْلعماؿ الظاىرة مم
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وإنما يفرؽ بينهما حيث قرف أحد  ،أحد اإلسمين إذا أُفرد دخل فيو اآلخر :زمحُ اهللبً زجب اقال 
جامع العلـو  ]وباإلسالـ جنس العمل  ،صديق القلبفيكوف حينئٍذ المراد باإليماف جنس ت ،اإلسمين باآلخر

 .[ٚٓٔوالحكم ص

، لهذا اإليماف و لصحة اإليماف عند السلف جميعاً جنس العمل البد من :زمحُ اهلل ابً باش قال الػٔخ 
 [ . ٖٕٙ-ٖٖٗ] نقاًل عن إتحاؼ النبالء اليصح إال بها مجتمعة  ة،مل وعقيدعندىم قوٌؿ وع

 العرز باجلّن ٔقٗاً احلحٛ  -31  

ّٓكْل يف ) وأما قبل بلوغ الرسالة وقبل بلوغ الحجة فيعذر اإلنساف بجهلو (  405ص ٓكْل بسٍامٕ يف
 . العذر بالجهل الناشئ عن عدـ البالغ ( ) وإليك بعض النصوص في 406ص

 .العذر يكوف بعدـ البالغ وليس بالجهل  الزد:
أما اْلمور الواضحة والقطعية فال يُعذر فيها بالجهل وىذا مذىب اإلمامين ابن  :ٓكْل الػٔخ الساجخٙ

 . [ٕٔٔالشوارد صتقييد ]تيمية وابن عبد الوىاب بأف تبلغو الحجة وتقـو عليو وال ُيشترط أف يفهم الحجة 

  ؛أما اْلمور الواضحة القطعية فال يُعذر فيها بالجهل، قاؿ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب :ّٓكْل أٓطا 
 . [ ٖٔٔالسابق ص ] كاإليماف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر

) قاؿ أبو إذا مات أف يحرقوه : أوالده معلقًا على حديث الرجل الذى أمر  : 407ص يفٕ قال بسٍام
محمد: فهذا إنساف جهل إلى أف مات أف اهلل عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائو وقد غفر لو إلقراره 

 . وخوفو وجهلو (
واحتج بعض من يجادؿ عن المشركين بقصة الذى  :اهلل ُزمحقال الػٔخ بددالسمحً أبا بطني  الزد:

فإف كاف  ال يكفر وال يكفر إال المعاند، جاىالً  رتكب الكفراأوصى أىلو أف يحرقوه بعد موتو على أف من 
مرتكب الشرؾ اْلكبر معذورًا بالجهل فمن الذى ال يعذر ؟! والـز ىذه الدعوى أنو ليس هلل حجة على 

والزمها أيضًا أنّا ال نكفر جهلة اليهود والنصارى والذين يسجدوف للشمس والقمر ، أحد إال المعاند
 .[ ٛٙ/ ٕٔنية الدرر الس ]واْلصناـ لجهلهم 
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 اٚـزدٚ واٌع٘ الزن -31

) الثانى: ما لم ينتشر علمو فيعذر المخالف فى عدـ التكفير ال فى استحقاؽ  409يف ص ٕقال بسٍام
ْلف مانعي الزكاة الموصوؼ حالهم ُعذروا فى عدـ التكفير وىم مستحقوف للعقاب فى الدنيا  ،العقوبة

 . واآلخرة (
 نْ لّما قاتلوا مَ  ملسو هيلع هللا ىلصأرأيت أصحاب رسوؿ اهلل  :زمحُ اهلل قال اإلماو ذلند بً بددالٍْاب  : الزد
قاؿ أبو بكر: ال تُقبل توبتكم حتى تشهدوا أف قتالنا فى الجنة وقتالكم فى  ،التوبة افلّما أرادو  ،منع الزكاة

  .] الدرر السنية[النار 

 تهفري املعَّٗ -32  

: وىذا مع أنى دائماً ومن جالسنى يعلم  رحمو اهلل) قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  410ص ٓكْل بسٍامٕ يف
ذلك أنى أعظم الناس نهيًا عن أف يُنسب معّين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إال إذا ُعلم أنو قد قامت عليو 

 . الحجة الرسالية (
كل موضع وقفنا   عقب ىذا الكالـ السابق  } في : زمحُ اهللل اإلماو ذلند بً بدد الٍْاب قا : الزد

عليو من كالمو ال يذكر عدـ تكفير المعّين إال ويصلو بما يزيل اإلشكاؿ أف المراد التوقف عن تكفيره قبل 
 أف تبلغو الحجة وأما إذا بلغتو الحجة ُحكم عليو بما تقتضيو تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية{

عدـ  ،أزاغ اهلل قلبو نْ الذي يَنِسب لو مَ  -ابن تيمية  -فانظر رحمك اهلل إلى ىذا اإلماـ  :ال أٓطا ّق
معشر وىو من أكابر  من أكابر الشافعية ومثل أبيتكفير المعّين وكيف ذكر عن مثل الفخر الرازى وىو 

  .[٘ٔ،ٗٔالمستفيد  مفيد] المشهورين من المصنفين وغيرىما أنهم كفروا وارتدوا عن اإلسالـ

 العرز باجلّن -33  

) وىذا النقل الصريح من كشف الشبهات يوضح لك مذىب الشيخ في  417فٙ ص  ٓكْل بسٍامٕ
ائل التوحيد وقد وىو عدـ تكفير إذا كاف الشخص مثلو يجهل ذلك حتى فى مس ،مسألة العذر بالجهل
 .وأبناؤه من بعده بذلك (  ،رسائلو صرح رحمو اهلل في
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 ،وأفادؾ أيضا الخوؼ العظيم فٙ نػف الػدَات:زمحُ اهلل اب اإلماو ذلند بً بدد الٍْٓكْل  : الزد
وقد  ،فإنك إذا عرفت أف اإلنساف يكفر بكلمة ُيخرجها من لسانو وقد يقولها وىو جاىل فال يُعذر بالجهل

 .[ كشف الشبهات  ]يقولها وىو يظن أنها تقربو إلى اهلل تعالى 
ثم  ،باب من الشرؾ لبس الحلقة والخيط ونحوىما لرفع البالء أو دفعو نتاب التْحٔد : ل أٓطا  يفاّق

 المسألة الثالثة : أنو لم يُعذر بالجهالة . - قاؿ في المسائل
اد القبور من وعبارات الشيخ أخرجت عبّ  :زمحَه اهللالسمحً بً حطً  ل الػٔخ إضخام بً بددقا

قبور ليسوا بمسلمين وأف عباد ال ،والثانى أف ىذا شيء مجمع عليو فتأمل كالمو اْلوؿ ،مسّمى المسلمين
 . [ٕٗتكفير المعّين ص ]يخ اإلسالـ ابن تيمية وأف ىذا ىو عين كالـ ش ،مسّمى اإلسالـ وال يدخلوف في

 وللوقوؼ على حقيقة ىذه المسألة يرجع إلى ىذه الكتب : 
 . الجزء العاشر –الدرر السنية  -ٔ

 . أبو العال راشد –عارض الجهل  -ٕ
 .العال راشد  بوأ – بن عبد الوىاباإلسالـ ابن تيمية و ضوابط تكفير المعين عند شيخي ا -ٖ
 . مدحت آؿ فراج –آثار حجيج التوحيد  -ٗ
 .مدحت آؿ فراج  –تحت المجهر الشرعي  لالعذر بالجه -٘
 .مفيد المستفيد فى كفر تارؾ التوحيد لإلماـ محمد بن عبد الوىاب  -ٙ
 سحاؽ بن عبد الرحمن بن حسن .إتكفير المعين للشيخ  -ٚ

 الفسم -34

فهذه الفرؽ الخوارج والمعتزلة  ،)فالجمهور على عدـ تكفيرىم بالعمـو 441ٓكْل بسٍامٕ يف ص 
 .الجمهور على عدـ تكفيرىم بالعمـو ( ، ومتأخروا القدرية والروافض

" من الكفر  الجمهور يرى عدـ تكفير الخوارج ويستدلوف بقوؿ عليّ  :قال الػٔخ الساجخٙ  الزد :
، {يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية  }ويرى آخروف تكفيرىم وىذا أرجح للحديث  ،فّروا "

 اىػ . والمعتزلة قيل بتكفيرىم وىو اْلظهر والجمهور على أنهم مبتدعة



  األقْال احلطاٌ 30  
 

فالعامة من المشركين تبع لسادتهم  ،عواـ المشركين والرافضة والفرس والرـو تبع لهم :ٓطا  أّقال 
 ﴾ َوقَاُلوا رَبػََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػَراَءنَا فََأَضلُّونَا السَِّبيال ﴿قاؿ اهلل تعالى  ،وعلمائهم ْلف اهلل لم يعذرىم

وكذلك لما قاتلوا الفرس قاتلوا علماءىم  ،والصحابة لما قاتلوا المشركين لم يبقوا عوامهم ،(ٚٙاْلحزاب )
فالمشركوف الذين يعبدوف أصحاب القبور ويذبحوف لهم وينذروف لهم ال يُعذروف بعد بعثة  ،وعواّمهم
 . [ٕ٘ٔ/ٓٛتقييد الشوارد ص ]ونزوؿ القرآف  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 

 فقد قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  وأما حكم الرافضة :زمحُ اهلل اللطٔف  ل الػٔخ ذلند بً بددقا
ف جبريل غلط فى الرسالة الصاـر المسلوؿ : ومن سب الصحابة أو أحدًا منهم واقترف بسبو أ في رحمو اهلل

 . [ٓ٘ٗ/ٛالدرر السنية]كفره بل الشك فى كفر من توقف فى كفره   فال شك في

 تكشٗي الدَٖ إىل أصٕه ٔفسٔع -35

) مسألة تقسيم الدين إلى أصوؿ وفروع إذا كاف سُيبنى عليها حكم  ٍامؼ 441ٓكْل بسٍامٕ يف ص
 فهي بدعة من كالـ المعتزلة (

وأما الشيخ نفسو  ،لوا أصواًل خاصًة بهمأنكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية على المعتزلة الذين أصّ  : الزد
وكذلك ذكر ذلك  ،ومنهاج السنة ،والعقل والنقل ،فقد أقر تقسيم الدين إلى أصوؿ وفروع كما في الفتاوى

 . يهمابن باز كما في فتاو وابراىيم إف محمد بن االشيخ
ن أصولو وفروعو ومن وقد بيّ  ،شرعو اهلل ورسولو فالدين ما  :زمحُ اهللتٔنٔ٘ بً اقال غٔخ اإلضالو 

ا ىذا في غير ىذا الموضع  نكما قد بيّ   ،ن فروع الدين دوف أصولوالمحاؿ أف يكوف الرسوؿ قد بيّ 
 . [ٙ٘/ٗ]فتاوى

ولم يفرؽ أحد من  ،ىذا حاؿ أىل اإلجتهاد والنظر واإلستدالؿ في اْلصوؿ والفروع ل أٓطا  :اّق
 [ . ٕ٘ٔ/ٖٔ]الفتاوىالسلف بين أصوؿ وفروع 
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 قٗاً احلحٛ -36  

فقد عبد غير اهلل لكن  ،ها عبادةعبادة لغير اهلل حتى ولو لم يسم )من صرؼ 112يف ص ٓكْل بسٍامٕ 
وأما من  ،فهذا البد من إقامة الحجة عليو ،ىناؾ فرؽ بين من لم يقصد العبادة ولم يكن يعلم أنها عبادة

صّرح بأنو يعبد غير اهلل فالحجة قائمة عليو بكلمة " ال إلو إال اهلل " إذا بلغتو عن الرسل صلوات اهلل 
 . وسالمو عليهم (

ما معنى عبادة  قل:ف ،أنا ال أعبد إال اهلل فإف قاؿ: :محُ اهلل زاو ذلند بً بدد الٍْاب قال اإلم الزد :
وىو ال يعرفو  لوب وإف لم يعرفو فكيف يدعي شيئاً ؟ فإف فسرىا بما بينو القرآف فهو المط رىا ليفسّ  اهلل

 .[ ٜٕكشف الشبهات ص]

 القواعد اْلربع، ال تسّمى عبادة إال مع التوحيدعرفت أف اهلل خلقك لعبادتو فاعلم أف العبادة  فإذا :ّقال

بين المسلمين فهم   االجواب: فيهم تفصيل إف كانو ، اد القبور ماحكمهم ؟ عبّ  :ل الػٔخ الساجخٙ قا
ـْ َتْحَسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم  ﴿لقوؿ اهلل تعالى  ؛كفار وكونهم ال يفهموف أف عبادتهم للقبور شرؾ ليس عذرًا لهم َأ

وإف كانوا بعيدين عن المسلمين لم تبلغهم  ،َيْسَمُعوَف َأْو يَػْعِقُلوَف ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاْْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ َسِبياًل ﴾
  [ .ٗ٘ٔتقييد الشوارد ص]الدعوة فحكمهم حكم أىل الفترات 

اد القبور من دعاء وكذلك ما يفعلو عبّ  :زمحَه اهلل  السمحً أبا بطني  اهلل بً بدد ل الػٔخ بددقا
أصحابها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور عبادًة منهم للمقبورين 

 . [ٖٙ/ٕالدرر السنية ]ُيسّمونو وال يعتقدونو عبادة  وإف كانوا ال

 احملازًتسك املباٌ٘ لٗص نسنٕب  -37  

) وىذا أقوى دليل لمن لم يكفر تارؾ المباني اْلربعة الصالة والزكاة والصياـ   480قال بسٍامٙ يف ص 
 . والحج كفراً أكبر ناقاًل عن الملة (

والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أف ال إلو إال اهلل مصراً  :زمحُ اهلل قال اإلماو ضفٔاٌ بً بٔٔي٘  الزد:
ْلف ركوب المحاـر  ،وسّموا ترؾ الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحاـر وليس بسواء ،الفرائضبقلبو على ترؾ 

براءة أىل الحديث والسنة ]من غير استحالؿ معصية وترؾ الفرائض متعمدًا من غير جهل وال عذر ىو كفر 

 . [ٜٜللكثيري ص
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لصـو وُأخبرت أف قومًا يقولوف إف من أقر بالصالة والزكاة وا :زمحُ اهللقال اإلماو أبْ بهس احلنٔدٖ 
من أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤ  ،حتى يموت والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً 

  .إذا علم أف تركو ذلك فى إيمانو إذا كاف يقر الفروض واستقباؿ القبلة  مالم يكن جاحداً 
السابق ]وفعل المسلمين  ملسو هيلع هللا ىلصاح وخالؼ كتاب اهلل عّز وجّل وسنة رسولو ىذا الكفر باهلل الصر  فقلت:

 . [ٙٙٔص

 السد عمٜ بسِاو٘ يف وٕضع وَ شسح قصٛ ٖٕسف -38

نعوذ باهلل من ) ﴿ ِإفَّ أَبَانَا َلِفي َضالٍؿ مُِّبيٍن ﴾عند قولو تعالى  : 35قال بسٍامٕ يف غسح قص٘ ْٓضف ص
ثم  ..عتقاد ضالؿ نبي من اْلنبياء فضاًل عن التلفظ بذلك من الكفر اوال شك أف  .. الجهل والضالؿ

  ( ففي القصة دليل على العذر بالجهل في مسائل اإلعتقاد :ثم يقوؿ ،يقوؿ فُعذروا بالجهل في عدـ التكفير
أي خطأ بين ، وذكر  ِإفَّ أَبَانَا َلِفي َضالٍؿ مُِّبيٍن ﴾ ﴿عند قولو تعالى قال الطعدٖ يف تفطريِ  : الزد
وإنما ىو الخطأ في التدبير للعيش وىو  ،ية ليس في الدينمن المفسرين أف الضالؿ في ىذه اآلغير واحد 

 خطأ في الرأي .
أخطأ عدة أخطاء شنيعة في تفسيره لآلية منها : كونو فسر الضالؿ فيها  -أى برىامى  - والمؤلف

 . باطل أنو عذرىم بالجهلبالضالؿ في الدين وترتب على ىذا التفسير ال
وكما ذكرت من قبل إف ىذا الرجل مبتلى بالتعالم والجهل المركب ال البسيط وقد جعل نفسو نداً البن 

ولقد رأيت في بعض من يتعصب لو تفضيلهم لو وْلصحابو  ،تيمية وابن القيم ويرجح في العقائد وغيرىا
ومعنى  ،وإذا قلنا لقد أخطأ في كذا وكذا فيكوف الرد بأف ابن تيمية لو كذلك أخطاء ،على كبار أىل العلم

من  بن تيمية وابن القيم وغيرىما من باب أولى، طبعاً الذلك أنو ند ونظير ليس البن باز وابن عثيمين وإنما 
 . بعد اإلماـ أحمد

 .رحمو اهلل دين الخطيب إف التعصب يلغي العقوؿ ويذىب بحياة الرجل ودينو كما قاؿ محب ال
: قاؿ إسحق بن راىويو : قد أجمع العلماء على أف من سب اهلل أو سب رسولو أو قال غٔخ اإلضالو

 .( ٓٗ)الصاـر المسلوؿ صدفع شيئاً مما أنزلو اهلل أو قتل نبياً من أنبياء اهلل أنو كافر 
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ف فػي قلػوب  اوىػي ممػا ألقػاه الشػيط ،وبرىامي وأمثالو مبتلوف بشبهة ووسوسة مػا ُيسػمى بالعػذر بالجهػل
ومن يطالع مػا كتبػو أئمػة الػدعوة فػي الجزيػرة العربيػة سػيتبين لػو ذلػك  ،كثير من الشيوخ في اْلزمنة المتأخرة

فظهر وتبػين لهػم مػالم يتبػين لكثيػر مػن النػاس  ؛والسيف والسناف ،بالحجة والبياف اْلف ىؤالء اْلئمة جاىدو 
﴿ َوالَّػِذيَن َجاَىػُدوا ِفينَػا لَنَػْهػِديَػنػَُّهْم قػاؿ تعػالى  ،مجاىدين ىداية علمية وعمليػةواهلل تعالى قد تكفل بهداية ال

 ( .ٜٙالعنكبوت ) ُسبُػَلَنا ﴾

ثػم بعػد ذلػك قطػع بػأف ىػؤالء معػذوروف بالجهػل وكػل  ،ر اآلية برأيػو تفسػيراً شػنيعاً وبرىامي كما ترى فسّ 
 .ىذا باطل محض ليس فيو شيء من الحق 

فعنػدىم  ،لوا بمذىب غالة المرجئة والجهميػة وىػم ال يػدروفتجد كثيرًا من الشيوخ ابتُ  وفي ىذا العصر
أو  ،أو التلبيس الػذي ىػو مػن وسوسػة إبلػيس ،الدين فإنو ال يكفر ْلسباب كثيرة إما العذر بالجهل من سبّ 

لكونو غير مستحل على طريقػة المرجئػة والجهميػة، ورأيػت الػبعض يعلػل بعلػة أخػرى وىػي أف المػراد بالػدين 
 .وعلى ىذا فال يكفر من فعل ذلك .. ق لُ و المعاملة والخُ الذي سبّ 

لهػػػم اْلعػػػذار وخاصػػػة  اوشػػػيوخ السػػػوء والضػػػاللة قػػػد سػػػوغوا للنػػػاس جميػػػع نػػػواقض اإلسػػػالـ والتمسػػػو 
ؿ أنػػو يُػػوحى إليػػو، عػػى المبػػدّ دّ اأكبػػر إال إذا  ى أفتػػوا لهػػم بػػأف تبػػديل الشػػرع لػػيس كفػػراً للطػػاغوت وجنػػده حتػػ

حتػػى تعلػم عظػم فتنػػة اْلصػاغر المتعػالمين الػػذين  " رفػػع الالئمػة عػن فتػػوى اللجنػة الدائمػة" وانظػر لألىميػة 
الػبالد فيمػا بيػنهم وىم كما قلت يختلفوف فػي كثيػر مػن  ،لي بهم الناس في ىذا الزماف من شيوخ الضاللةابتُ 

 . من حيث الضاللة والكفر وبسببهم تعظم الباليا والمحن والفتن
  : وقد وردت أحاديث وآثار تحذر من فتنة علماء السوء ، وأبدأ بذكر اآليات من كتاب اهلل تعالى

َىػَذا اْلْدَنى َويَػُقوُلوَف َسيُػْغَفُر ﴿ َفَخَلَف ِمن بَػْعِدِىْم َخْلٌف َورِثُوْا اْلِكَتاَب يَْأُخُذوَف َعَرَض قاؿ اهلل تعالى 
قاؿ و  الّلِو ِإالَّ اْلَحقَّ ﴾لََنا َوِإف يَْأتِِهْم َعَرٌض مُّثْػُلُو يَْأُخُذوُه أََلْم يُػْؤَخْذ َعَلْيِهم مّْيثَاُؽ اْلِكَتاِب َأف الَّ ِيُقوُلوْا َعَلى 

]اْلعراؼ :  فَاْنَسَلَخ ِمْنها فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطاُف َفكاَف ِمَن اْلغاِوين ﴾﴿ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ الَِّذي آتَػْيناُه آياتِنا تعالى 

 .(٘) الجمعة ﴿ َمَثُل الَِّذيَن ُحمُّْلوا التػَّْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفاراً ﴾قاؿ تعالى و  ،[٘ٚٔ
صحيح : } أخوؼ ما أخاؼ على أمتي كل منافق عليم اللساف { ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ اهلل  ؛ومن اْلحاديث

} ال تعّلموا العلم لتباىوا بو العلماء أو  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  رضى اهلل عنووعن جابر ، الجامع الصغير
 .[ ٖٓٚٚصحيح الجامع ]لتماروا بو السفهاء وال لتجترءوا بو المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار { 
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كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير  :رضى اهلل عنووعند أبي داود بسندصحيح قاؿ ابن مسعود 
 قاؿ إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل اآلخرة . ؟متى ذلك فقيل ،ويهـر فيها الكبير

مايهدـ الدين إال  :لزياد بن حدير رضى اهلل عنو وروى الدارمي بسند صحيح قاؿ عمر بن الخطاب 
 وحكم اْلئمة المضلين . ،وجداؿ المنافق بالكتاب ،زلة العالم؛ ثالثة

عوف للدىماء والطواغيت وجنودىم ما يوافق أىواءىم في كثير من البالد في السياسة ف يشرّْ وتراىم اآل
ُهْم يَػتَػَولَّْوَف الَِّذيَن َكَفُروْا ﴿ تَػَرى َكِثيرًا مّْنػْ قاؿ تعالى  ،والديمقراطية واْلحزاب الجاىلية وفي مواالة الكفار
َمْت َلُهْم أَنُفُسُهْم َأف َسِخَط الّلُو َعَلْيِهْم ﴾  . (ٕٙ) المائدة لَِبْئَس َما َقدَّ

وىم يقرأوف  ،عوف البدع والشرؾ والكفر ويسارعوف في اليهود والنصارى وغيرىموترى كثيرًا منهم يشرّْ 
اآليات في ذلك وفيها بياف واضح أف ىذا من عمل المنافقين الذين ىم في الدرؾ اْلسفل من النار 

ن كانوا في زمن قد مضى قيىؤالء المنافأف و  ،وأنهم مهتدوف ولكنهم يظنوف ويعتقدوف أنهم يحسنوف صنعاً 
 .وأنهم قد خلوا ولم يُعقبوا وارثاً 
لوف لشرع اهلل والحاكموف بغير ما أنزؿ اهلل الصوفية والشيعة وكذلك المبدّ وىم في ىذا مثل مشركي 

ولذلك ترى كثيرًا من علماء السوء على اختالؼ  ،يظنوف أف الكفار والمشركين كانوا في زمن قد مضى
وىم على درجات في ىذا الضالؿ والكفر وآخر شيء ظهر من  ،أصنافهم ُيجرموف ما ُيسمونو بالتكفير

 ،أكثر من العلمانيين المالحدة الء في ىذه اْلياـ ىو صدور وثيقة من اْلزىر لم يفرح بها أحدٌ أمثاؿ ىؤ 
    وقد حضرىا الكثير من أصحاب اْلحزاب الجاىلية مثل حزب الظالـ الُمسّمى بالنور، والحرية والعدالة

وشيخ ، س في الفتنةمحمد حساف الذي سقط بسقوطو كثير من النا والمدعو -وىذا من شعار الماسونية  -
وويل لهم من عذاب  ،اد الصليب وغيرىم من السفهاء عليهم جميعاً من اهلل ما يستحقوفالضاؿ وعبّ اْلزىر 

 واهلل ىو التواب الرحيم . ،يـو أليم إف لم يتوبوا وُيصلحوا ويُبينوا
الحقيقة وثيقة ) الكفر ُتسّمى وثيقة الحريات وتجريم التكفير وىي في  -أي وثيقة اْلزىر -وىذه الوثيقة 
حيث قاؿ  ؛وحينما سمعت عنها تذكرت تحقيقات جهاز أمن الدولة المجرمين الكافرين ،والضالؿ المبين (

وأريد من أولي  ،لي أحد ىؤالء في تحقيقو )ىل خصصت محاضرات لتكفير أبناء الطائفة المسيحية ؟ (
 سؤاؿ ووثيقة اْلزىر .اْللباب الذين آمنوا باهلل ورسلو أف يقارنوا بين ىذا ال

وال يمكن أف  ،ف وما يحدث في العالم سيجد فتنًا كقطع الليل المظلمإف من يتأمل حاؿ الناس اآل
ال بالسياسة والديمقراطية والمداىنة والمواالة للكافرين  ،ننجو منها بعد التوكل على اهلل إال بالتوحيد والسنة

: } تركت ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ اهلل  ،والمنافقين وغير ذلك مما ىو مخالف للكتاب والسنة وىدي سلف اْلمة
 صحيح الجامع .{  لن تضلوا بعدىما كتاب اهلل وسنتي فيكم شيئين
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 الزد على كتاب فضل الغين احلنٔد

 للدكتور ياسر برهامي

 

 شسك األلِٕٗٛ -1

ط العقيدة: )ولعل البعض يتساءؿ إذا كاف النذر والحلف من باب واحد  ٖٔص قال ٓاضس بسٍامٕ
 فلماذا اعتبر العلماء الحلف بغير اهلل شركاً أصغر، والنذر لغير اهلل شركاً أكبر؟

حسب  عتبار اْلغلب في كل منهما، وإال فكل منهما فيو الشرؾ اْلكبر واْلصغرإوالجواب أف ىذا ب
فإذا كاف يجري على لسانو من غير قصد التقرب والتعظيم لغير اهلل كاف شركًا أصغر  ؛اعتقاد فاعلو وقصده

وىو اْلغلب في الحلف، وال يكاد يوجد في النذر، بل اْلغلب اعتقاد أف المنذور لو ىو الذي يملك لو 
ضاؼ إليو النذر وىو العبادة كاف قضاء الحاجات وكشف الكربات وىذا اإلعتقاد شرؾ في الربوبية، فإذا أ

 .أكبر والعياذ باهلل واهلل أعلم( شركاً 
قد سبق الرد على برىامي في مثل ىذه المسألة من كتابو منة الرحمن، فكالـ الرجل يدؿ  : الزد

من نذر أو دعاء أو غير ذلك فال يكوف مشركاً  ؛داللة واضحة على أف من أتى بأي فرد من أفراد العبادة
وىذه عقيدة أىل الكالـ من  ،شركًا أكبر حتى يعتقد الربوبية وملك النفع والضر فيمن نذر لو ودعاه

 . اْلشاعرة والماتردية وغيرىم
فإف ىذا الرجل وأصحابو وحزبو  ،وإذا كانت اْلشاعرة والماتردية يقولوف على أنفسهم أنهم أىل السنة

 .طلقوف على أنفسهم ))الدعوة السلفية(( ي
والسنة والبدعة ويحسبوف أنهم  ،وفي الحقيقة أصحاب ىذه الدعوة قد جمعوا بين الحق والباطل

مهتدوف ويحسنوف صنعاً، وىذا اإلنتساب لن ينفعهم كما لم ينفع أىل البدع واْلىواء الذين انتسبوا إلى 
والمشركين انتسابهم إلى الخليل إبراىيم عليو وعلى نبينا الصالة وكما لم ينفع اليهود والنصارى  ،الصالحين

 .رواه مسلم {ومن بطأ بو عملو لم يسرع بو نسبو} ملسو هيلع هللا ىلصوالسالـ، وفي الحديث الشريف قاؿ رسوؿ اهلل 
وللجواب عن التساؤؿ الذي أثاره برىامي سابقًا يمكن اإلطالع عليو مفصاًل في كتاب الدرر السنية 

 .[ٓٗ،ٜٖ،ٖٖص -ٔٔج]في اْلجوبة النجدية 
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فنقوؿ ىذا كالـ باطل وليس  :زمحُ اهللمحد بً ىاصس بً معنس قال الػٔخ  :وأذكر الخالصة من ذلك
اهلل وعبده ولم يشرؾ معو أحدًا من خلقو وأنزؿ  فأي مشابهة بين من وحدّ  ،يخفى ما بينهما من الفرؽ

حاجاتو كلها باهلل واسثغاث بو في تفريج كرباتو وإغاثة لهفاتو، لكنو حلف بغير اهلل يمينًا مجردة لم يقصد 
كشف بها تعظيمو على ربو، ولم يسألو ولم يستغث بو، وبين من استغاث بغير اهلل وسألو جلب الفوائد و 

رؾ مع اهلل غيره في أجل لغير اهلل وأش ،فإف ىذا صرؼ مخ العبادة الذي ىو لبها وخالصها .. الشدائد
 (ٖٖ/ٔٔ) الدرر. العبادات

فليس مشروعًا بل يباح إذا كاف صادقاً، وأما الدعاء فهو محبوب  وأما الحلف لغير مصلحة ّقال:
ا الشرؾ مو أف العلماء قسّ  ؛واإلستغاثة بهم وبين الحلف بهمومما يبين الفرؽ بين دعاء اْلموات ، مشروع هلل

اء اْلموات واإلستغاثة بهم فيما ال يقدر عليو إال رب السماوات واْلرض وىو وجعلوا دع ،إلى أكبر وأصغر
 (ٜٖ/ٔٔ) الدرر. رىم اهلل في كتابو، وجعلوا الحلف بغير اهلل شركاً أصغركفّ   نعين شرؾ المشركين الذي

الجامع بين شرؾ من جعل بينو وبين اهلل واسطة يدعوه ويسألو قضاء حاجاتو وكشف  وأين  ّقال:
وبين من عبد اهلل وحده ال شريك لو ودعاه خوفاً  ،كرباتو ويقوؿ ىذا وسيلتي إلى اهلل وباب حاجتي إليو

فاْلوؿ:  وطمعًا وأنزؿ بو حاجاتو كلها وتبرأ من عبادة كل معبود سواه، ولكن وقع في قلبو شئ من الطيرة،
وأما الطيرة فتقع من  الرسل من لدف نوح إلى يومنا ىذا،ىو دين أبي جهل وأصحابو فهو دين أعداء 

 (ٓٗ/ٔٔ)الدرر. اىػ المؤمنين الموحدين

 حرف نالً وَ وعازج الكبٕه -2

ؼ كالـ وفي الشرط الرابع حرّ  ،، عن صاحب معارج القبوؿ40يف ص غسّط ال إلُ إاّل اهللبسٍامٙ ذنس 
اإلنقياد لما دلت عليو المعارج في الشرط الرابع قولو:  فقد ذكر صاحب ،المعارج تحريفًا لفظياً صاحب 
تحقيق  ٛٚص ٕػػجط دار العقيدة  (،ٗ٘) الزمر َوأَنِيُبوا ِإَلى رَبُّْكْم َوَأْسِلُموا َلُو ﴾ ﴿، لقولو تعالى لترؾ ذلكالمنافي 

 أبي إدريس محمد بن عبد الفتاح.

 )لإلباء والرد(. ّّضع بدهلا)لترؾ ذلك(  غّٔس نلن٘
لقد فعل ذلك ْلنو على مذىب المرجئة الذين يقولوف إف عمل الجوارح ليس من مسمى اإليماف وال 

           ،ٔٗولذلك ذكر ىذا بعد ذلك مباشرة في ص ،ركن فيو وال شرط صحة وإنما ىو شرط كماؿ
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حفظو اهلل  يرد بو على الشيخ سفر الحوالي ،نقدية(( ى ))قراءةوقد ذكره كذلك ونصره في كتاب خاص يسمّ 

 . في الظاىرة، وكذلك في كتاب شرح المنة ونصر مذىب المرجئة
ومن يطالع الرد  ،وبئس ما قالوا ،يقوؿ ))من لم يقرأ المنة فليس منا(( نْ وقد ُسمع من بعض حزبو مَ 

السابق على ىذا الكتاب من طلبة العلم المنصفين الذين يريدوف الحق والهداية سيتبين لو أف الرجل 
وىذا  ،والسنة والبدعة كغيره من أكثر الشيوخ في ىذا البلد وغيره ،حاطب ليل يجمع بين الحق والباطل

 والدنيا واآلخرة.نسأؿ اهلل العافية في الدين  ،دليل على غربة اإلسالـ وأىلو
: )الكفر يكوف بالقوؿ ٚٔفي كتابو درء الفتنة عن أىل السنة ص شٓد ْقال الػٔخ بهس بً بدداهلل أب
 .ىاوالفعل والترؾ والشك واإلعتقاد( 

غدَات مً  إحتاف اليدالٛ بسدِّ" العزيز بن موسى بكتاب أسماه  على بن عبد ى برىامى الشيخُ عل وقد ردَّ 

مواضع كثيرة فيها تحريف الذى يوجد بو  " لبرىامى،قراءة نقدية"على كتاب  وىو ردُّ ، " ّقع يف اإلزجاٛ
 . وأحياناً ينقل كالـ ابن تيمية منقوصاً غير مستوعب لو كلو ويستدؿ بو على نصرة مذىبو الفاسد

وأف ىؤالء العلماء  ،لتبين لو بطالف مذىبو ،كلو وكذلك اآلجري وغيرىماابن تيمية   ولو جمع كالـ
طالب  ننصحلذين نقل بعض كالمهم يقولوف بكفر تارؾ عمل الجوارح بالكلية مع القدرة ومن غير عذر، و ا

 :  قراءة ىذه الكتب في مسألة اإليمافبالعلم 
 اإللو الجزائري. مسألة اإليماف في كفتي ميزاف ْلبي عزير عبد -ٔ
 براءة أىل الحديث والسنة من بدعة المرجئة للكثيري. -ٕ
 قواعد أىل السنة في حقيقة اإليماف لعادؿ الشيخاني.  -ٖ
 بكر بن عبداهلل أبو زيد رحمو اهلل.للشيخ درء الفتنة عن أىل السنة  -ٗ 

 رفع الالئمة عن فتوى اللجنة الدائمة للدوسري.  -٘
  تعالى.وفيما ذكر كفاية لتحقيق ىذه المسألة بحمد اهلل ،والكتب في ىذه المسألة كثيرة قديماً وحديثاً 
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 قٕلْ فٜ التٕسن -3

)أف يقوؿ في دعائو هلل عز وجل:  :لتوسل عن المرتبة الثالثة من مراتب ا، 81صفٙ قال بسٍامٕ 
)وىذا النوع اْلخير فيو خالؼ بين  إلى أف قاؿ:..  أسألك يارب بفالف يقصد بذاتو أو بحقو أو بجاىو(

.. ثم بعد ذلك اختار قوؿ  قصة العتبي المشهورةأىل العلم، وقد نقل عن بعض المتقدمين فعلو كما في 
 بن تيمية ذلك(.اأبي حنيفة وأبي يوسف في النهي عنو وترجيح شيخ اإلسالـ 

ىذه (: ٕٜٜٛرقم )بالنسبة لقصة العتبي المشهورة: قاؿ اْللباني في السلسلة الصحيحة  الزد:
 الهوية . الحكاية منكرة ظاىرة النكارة وحسبك أنها تعود إلى أعرابي مجهوؿ

   مثل أبي بكر الجزائري في كتابو ؛وقد أنكرىا كثير من الشيوخ الذين يردوف على أىل البدع والشرؾ
البن  " رد منكرات علوي المالكي وضالالتو"  وانظر كتاب "، يركضوف مهاًل يا دعاة الضاللة وجاءوا" 

 . وغيرىا من الكتب التي ترد على المبتدعين والمشركين ،منيع
يعتبر تهوين من أمر ىذا التوسل البدعي الذي ىو ذريعة  ؛و عن ىذا التوسل البدعي فيو خالؼوقول

ويهوف فيها من أمر ىذا التوسل البدعي  ،وكالمو ىذا شبيو بكالـ حسن البنا في رسائلو ،إلى الشرؾ اْلكبر
 .ويعتبره خالفاً فرعياً واليدخل في باب العقيدة 

ويمكن مراجعة الرد عليو في ذلك  ،بعقيدة البنا في كتابو شرح المنةولذلك ترى برىامي يحسن الظن 
ومن يتتبع ما يقولو ياسر برىامي وأصحابو كأحمد فريد وسعيد عبد العظيم وأمثالهم يجـز تمامًا أف لفرقة 

ن اإلخواف اإلخواف الضالة المبتدعة التائهة تأثيرًا عظيمًا عليهم عقيدًة وحركًة وتعصبًا حزبياً، وما بينهم وبي
من فروؽ اقتبسوىا من علم الشيخ اْللباني ويضاؼ إلى ذلك القليل جدًا من علم الشيخين ابن باز وابن 
عثيمين، وىذا كلو اليجعل دعوتهم سلفية كما يزعموف ْلنها جمعت بين الحق والباطل والسنة والبدعة 

السياسة أو قد يكوف حالهم أسوأ من  ولذلك انتهوا إلى ما بدأ بو اإلخواف من الضالالت والفتن وال سيما
 .اإلخواف التائهين ْلنهم أضعف منهم حزبياً 

ى بحزب النور يسارعوف في الكفار والمنافقين ولذلك تراىم اآلف أي شيوخ حزب الظالـ المسمّ 
وكذلك من  ،يخافوف أف تصيبهم الدوائر ىم وأمثالهم كمحمد عبدالمقصود وفوزي السعيد وسيد العربي

 .ومما يسمى بالجماعة اإلسالمية  ،الفتنة من بعض رؤوس القطبيةسقط في 
فهذه اْلحزاب كلها سقطت في الفتنة إال من رحم اهلل وقليل ما ىم، وما عليهم إال أف يتوبوا إلى اهلل 

واهلل ىو التواب الرحيم ولو كانوا على التوحيد الخالص واإلتباع الصحيح لنجاىم اهلل من الفتن  ،ويصلحوا
 ىم من لدنو أجراً عظيماً وثبتهم وىداىم صراطاً مستقيماً. وآتا
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 قٕلْ فٜ التربك  -4

قاؿ كثير من أىل  ؛فمختلف فيو، ما التبرؾ بآثار الصالحين وغير االنبياءأ) : 148فٙ ص   ٕقال بسٍام
 (وقاؿ كثير بمنعو وىو الراجح ،العلم بجوازه كالنووى وابن حجر

وغيرىم  نبياء ْلف بركتهم بركة ذات،ار اْلال بآثأف التبرؾ ال يجوز إ - اهلل واياؾ رحمنى - اعلم : الزد
التبرؾ  فوعلى ىذا فإ ،ذات وبركة علم وعمل نبياء بركةفبركة اْل ،ن بركتهم بركة علم وعملمن الصالحي

وىذا خالؼ ما عليو السلف مع وجود الخلفاء الراشدين  ،لى الغلو والهالؾبآثار الصالحين قد يؤدى إ
فى تعليقو على فتح البارى مستنكرا ما نقلو ابن  رحمو اهللابن باز الشيخ فيهم .. وقد بين ذلك ووضحو 

 .عقائدية فى فتح البارىالمخالفات ال،وانظر كتاب الشيخ على الشبل ،عن النووى فى جواز ذلك ومشروعيتو حجر

وأصحابو من شيوخ ما يسمى بالدعوة السلفية ىذه الكتب التى تبين العقيدة  قرأ برىاميدرى ىل وال أ
 ؟ وكذلك التى ترد على المبتدعين والمشركين وتحذر من المخالفات العقائدية، الصحيحة

ىذا ظاىر فى و  ،فوىا لتوافق معتقداتهم الفاسدة وأىواءىم الضالةنهم قرأوىا ولكن حرّ ال شك أ
 يريدوف ديناً ، وىؤالء ال حمد فريد وسعيد عبد العظيمأو  كثيرة في كتبهم وال سيما كتب برىاميالتحريفات ال

ية وال يحدث عداوة وبغضاء ومواجهة مع من أشرؾ وكفر من العامة وكذلك مع يتعارض مع بيئتهم المصر 
، فألقى الشيطاف فى قلوبهم ىذه حث أمن الدولة المجرمين الكافرينالطاغوت وجنده خاصة ما يسمى بمبا

 - وفعاملهم اهلل بما يستحق -العقائد الفاسدة المتنوعة من عقائد أىل الكالـ والصوفية ولم يكتفوا بذلك 
خواف أف ىؤالء أخطر وأسوأ من فرقة اإل ولذلك أرى نجد والجزيرة العربية، فوا كالـ أئمة الدعوة فيبل حرّ 

 . الضالة المبتدعة التائهة
السػلفية وتعتػرؼ  عيتػدّ  إف فرقة اإلخواف ال - حمد اهللب -فأقوؿ ..  ؟ يقوؿ قائل لماذا رأيت ذلكوقد 

ولكػػن ىػػؤالء يقولػوف عػػن أنفسػهم بػػأنهم علػى السػػلفية ويحرفونهػػا  ،بأنهػا صػػوفية وأشػعرية وماتريديػػة ومفوضػة
ثالهم من مدرسة ويكذبوف على العلماء ولذلك عاقبهم اهلل بفتنة السياسة واالنتخابات والديموقراطية ىم وأم

عى الجهاد ة ومن يدّ السلفية كمحمد عبد المقصود وأصحابو وكذلك بعض رؤوس القطبي القاىرة التى تدعي
 الدنيا واالخرة .  لى العافية فيماظهر منها وما بطن ونسألو تعا الفتنة، ونعوذ باهلل من الفتن طوا فيالذين سق
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5- ِّ  ابحتسٖف ٔنرب عمٜ الشٗذ حمىد بَ عبد الٕ

 شف الشبهات يوضح لك مذىب الشيخ فيوىذا النقل الصريح من ك)  قْلُ 149 مٕ يف صاذنس بسٍا
فاً مسائل التوحيد خال كاف الشخص مثلو َيجهُل ذلك حتى فيوىو عدـ التكفير إذا   ؛مسألة العذر بالجهل

 . لمن يتوىم خالؼ ذلك (
من يقرأ كتاب كشف الشبهات سيجد مواضع كثيرة صريحة وواضحة وضوح الشمس فى رابعة  : الزد

المشرؾ" بنفس  النهار أف الشيخ محمد بن عبد الوىاب يخاطب الجاىل الذى أشرؾ بقولو "فقل لى أيها
ولكن الذين فى  ،وىذا عدا كتاب التوحيد ورسائلو الكثيرة ورسائل أحفاده وأئمة الدعوة ،العبارة الواضحة

قلوبهم مرض يتبعوف ما تشابو من القرآف والسنة ومن باب أولى أقواؿ العلماء إف كانت صحيحة وإف كانت 
وأمثالهم ومن يدافع ويجادؿ  ة والشيعةغير صحيحة فإنهم يكذبوف وال يتورعوف عن الكذب كالصوفي

نْػَيا﴿ قاؿ اهلل تعالى ، معنه ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ُهمْ  َىأَنْػُتْم َىُؤالِء َجاَدْلُتْم َعنػْ ـْ  ْوـَ ي َفَمْن ُيَجاِدُؿ اللََّو َعنػْ اْلِقَياَمِة َأ
 ( .ٜٓٔ) النساء ﴾َمْن َيُكوُف َعَلْيِهْم وَِكيال 

صروف وإف كانت صحيحة المعا بها بعض آؿ الشيخالشيخ ابن عبد الوىاب كذّ يذكر ىؤالء مقالة عن 
 :  المجادلة عن المشركين وىذه المقالة ىى توافق أىواءىم فيفوا معناىا لحرّ  قلوبهم مرض فإف الذين في

" وإذا كنا النكفر من عبد الصنم الذى على قبر البدوى من العواـ ْلجل جهلهم وعدـ وجود من ينبههم 
 فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل سبحانك ىذا بهتاف عظيم ".

كتبو ورسائلو وجهاده  للمشركين   الو الكثيرة فيوىذه المقالة إما كذب على الشيخ ْلنها تخالف أقو 
وأعداء الشيخ من شياطين اإلنس كانوا متنوعين من طوائف عديدة  ،السيف والسنافبالحجة والبياف و 

ئل الرسوخ فى دالوانظر كتب ] ،اد القبور والطاغوتعبّ ومنهم طائفة كهؤالء الذين يجادلوف عن المشركين 
 . [والرسائل والكتب التى ضمن كتاب الدرر السنية  ،مصباح الظالـ الرد على المنفوخ،

بداية الدعوة قبل  وحيد يقولوف إف الشيخ قد قالها فيفرض صحة ىذه المقالة فإف علماء التولو على 
أف يُعلم أف ىذه المقالة ال تفيد الحكم بإسالـ عبدة البدوى  ، ومما ينبغيشركينإقامة الحجة على الم

رؾ واإلسالـ فى نو مسلم وال يجتمع الشْلف من أشرؾ اليقاؿ عنو إ ؛اْلوثافوالجيالنى وغيرىم من عبدة 
، ومن قامت جة ىو "مشرؾ" ويمتحن يـو القيامةفيقاؿ عمن أشرؾ ولم تبلغو الح ،شخص ْلنهما نقيضاف

 .ب على ذلك الحكم عليو بالعقوبة في الدنيا واآلخرة عليهم الحجة ببلوغها فإنو يترت
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ف يجتمع أنو يمكن أ لكثير من الناس وشيوخهم الضاّلؿ ن الشيطافىذا الزمن زمن الغربة زيّ  ولكن في
وكذلك الديموقراطية واإلشتراكية والعلمانية فيقاؿ مسلم قد أشرؾ ومسلم  ،الشرؾ اْلكبر مع اإلسالـ

بل بلغ اْلمر شدة  ،نصرانى وسمعت من يقوؿ مسلم أرثوذكسى أي ،ىديموقراطى وعلمانى وإشتراك
رؽ بين مسلم ومسيحى إال بالتقوى ثم يقرأ ما ُيَصَرح بو فى وسائل اإلعالـ المتنوعة أنو الف وشناعة وكفراً 

 ﴾ ِعْنَد اللَِّو أَتْػَقاُكمْ  إفَّ َأْكَرَمُكمْ ﴿ بالجامعات المصرية العلمانية اإللحادية قولو تعالى  دكتورالأو  ياإلعالم
 . (ٖٔ)الحجرات 

 ؟  غربة لإلسالـ أعظم من ىذه الغربة يفأ
المالحدة العلمانيين والطواغيت وجنودىم المجرمين ثم نُبَتلى بعد ذلك بشيوخ سوء يعذروف ىؤالء 

وىؤالء الشيوخ كاف أسالفهم  ،اد القبور من عواـ الشيعة والصوفية ويحكموف لهم باإلسالـوكذلك عبّ 
 . جزيرة العرب وغيرىافي الدعوة  أعداء للشيخ محمد بن عبد الوىاب وأحفاده وبقية علماء

المجددين أتذكر سيرة اْلنبياء والمرسلين والصحابة الكراـ  الحقيقة حينما أقرأ لهؤالء الشيوخ وفي
اإلماـ أحمد  وكذلك الصديق الثانى ،نصر اهلل بو الدين يـو الردة الذي وخاصة أفضلهم أبو بكر الصديق

نسأؿ اهلل تعالى أف يثبتنا على دينو حتى الممات وأف يحشرنا مع  ،نصر اهلل بو الدين يـو المحنة يالذ
 .صديقين والشهداء والصالحين برحمتو سبحانو إنو نعم المولى ونعم النصير النبيين وال
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 فْائد فى دحض شبَة العذر باجلَل

 (ٙٔاالعراؼ)﴾َْلقْػُعَدفَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ  فَِبَما َأْغَويْػَتِني قَاؿَ ﴿:  قوؿ الشيطاف قاؿ اهلل تعالى حاكياً 
وما إلقاء الشبهات  ،سيقعد للناس فى طريق الحق والتوحيد حتى يضلهم عنوقسم الشيطاف أنو فلقد أ

َشَياِطيَن اإِلنِس َواْلِجنّْ يُوِحي  وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلّْ نَِبيٍّ َعُدوِّا﴿ قاؿ تعالى:  ،والوساوس إال من عمل الشيطاف
 . (ٕٔٔاْلنعاـ) ﴾ رَبَُّك َما فَػَعُلوُه َفَذْرُىْم َوَما يَػْفتَػُروفَ  بَػْعُضُهْم ِإَلى بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا َوَلْو َشاءَ 

حيث َكثُرت الشبهات صعب معرفة التوحيد  :فى شرح اْلصوؿ الثالثة  زمحُ اهللقال الػٔخ ابً قاضه 
 وكثر النفاؽ وصار الكثير يقبلها ويشرؾ. اىػ ،والتخلص من ضده

ْلنها أمارة بالسوء  ؛والنفوس أسرع إلى البدعة والمعصية والشرؾ والكفر من السيل إلى منحدره    
ـْ ﴿ قاؿ تعالى:  ،واْلصل فيها الظلم والجهل ُىْم ِإالَّ َكاْْلَنْػَعاـِ  ِإفْ  َأْو يَػْعِقُلوفَ  َأفَّ َأْكثَػَرُىْم َيْسَمُعوفَ  َتْحَسبُ  َأ

الجزيرة العربية وخاصة الدرر السنية  يومن يقرأ ما يكتبو أئمة التوحيد ف ،(ٗٗالفرقاف ) ﴾ َأَضلُّ َسِبياًل  َبْل ُىمْ 
ف أ سيتبين لو حقاً  ؛فى اْلجوبة النجدية وكشف الشبهات وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوىاب

لمدافعين شبهة العذر بالجهل من إلقاء الشيطاف على قلوب المجادلين عن المشركين والمنتصرين لهم وا
مر واضح لهؤالء العلماء ْلنهم جاىدوا فى اهلل حق جهاده بالحجة والبياف والسيف ، وىذا اْلعنهم

َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ﴿ قاؿ اهلل تعالى  ،وعملياً  ل اهلل بهدايتو علمياً والسناف، والمجاىد كما ىو معلـو قد تكفّ 
 . (ٜٙ) تالعنكبو  ﴾ َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ  لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اللَّوَ  ِفيَنا

﴿ َوُأوِحَي قاؿ اهلل تعالى  ،بعد ذلك ْلحد والناس قد قامت عليهم الحجة ببلوغها وسماعها فال عذر
والذى نفسى بيده ال يسمع  } ملسو هيلع هللا ىلصوقاؿ رسوؿ اهلل  ،(ٜٔ)اْلنعاـ  ِإَليَّ َىَذا اْلُقْرآُف ْلُنِذرَُكم بِِو َوَمن بَػَلَغ ﴾

 . رواه مسلم  { صحاب النارأثم ال يؤمن بى إال كاف من  ،من ىذه اْلمة يهودي وال نصرانيبى أحٌد 
فتاوى كثيرة يمكن الرجوع إليها وىى معلومة مشهورة كفتاوى  في هللرحمو ا ابن بازوقد ذكر الشيخ 

 . اللجنة الدائمة وفتاوى علماء البلد الحراـ وشرح كشف الشبهات وغير ذلك
وىو  يتضمن فوائد عظيمة فى ىذا الباب الخطير الذى ىو أصل الدين ىاماً  ذكر الشيخ كالماً    

 : ينذكر من ذلك من كتاب كشف الشبهات مايل عبادة اهلل وحده الشريك لو،
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وكاف السؤاؿ عن  ،والحسين مشركوف معاندوف ياد البدو اؿ وأف عبّ هّ ذكر الشيخ أف أكثر المشركين جُ 
وقاؿ إف توفر الشروط وإنتفاءالموانع يكوف فى  ،(ٕٓ ص) يفى بالٍد كمصر وباكستاف فاد القبور عبّ 

 (ٓٓٔ)صالمسائل الخفية ال الواضحة فإنو بمجرد وجودىا يكفر بها 
وقاؿ إف عواـ  ،(ٖٗ)صر فى اْلمور الواضحة مثل تحريم الشرؾ والزنى كفّْ لو أف يُ  يوقاؿ إف العامّ 

الشيعة والصوفية الذين يشركوف يطلق عليهم لفظ الكفر إذا كانوا على مثل ما عليو شيوخهم وقادتهم  
 .وانظر فتاوى اللجنة الدائمة  ،(ٖ٘ٔ،ٜٓ)ص

العذر بتلبيس علماء السوء من الصوفية واْلزىرية  ييثيرىا مدعو السلفية وى يوبالنسبة للشبهة الت
والدليل  ذلك، ية من تلبيس إبليس ومن إلقاء الشيطاف على قلوبهم وال عذر لهم فالحقيقي ف يى ،وغيرىم

سرائيل بتلبيس إ ياد العجل من بنبن باز فى فتاوى اللجنة الدائمة أف اهلل تعالى لم يعذر عبّ اما ذكره 
، يالشرؾ السامر  ياهلل ىاروف الذى يدعو إلى التوحيد واستجابوا لداع يفلماذا لم يستجيبوا لنب ؛يالسامر 

سور كثيرة  يقلوبهم العجل بكفرىم كما ذكر اهلل تعالى ذلك ف يولم يفعلوا ذلك إال ْلنهم فتنوا وأشربوا ف
َوَلَقْد قَاَؿ َلُهْم َىاُروُف ِمْن قَػْبُل يَا قَػْوـِ ِإنََّما فُِتْنُتْم ِبِو ﴿  عن ىاروف عليو السالـ قولو منها قولو تعالى حاكياً 

 .( ٜٓ) طو ﴾ُكُم الرَّْحَمُن فَاتَِّبُعوِني َوَأِطيُعوا َأْمِري َوِإفَّ رَبَّ 
استجابوا لشيوخ وعلماء الشرؾ والضاللة  ،زماننا من الشيعة والصوفية وغيرىم يوكذلك المشركوف ف

 ،ىمءْلف قلوبهم فتنت بالشرؾ والبدعة والضاللة واتبعوا أىوا ؛ةوتركوا أو أعرضوا عن علماء التوحيد والسن
َنَتُو فَػَلن َتْمِلَك َلُو ِمَن اللَِّو َشْيًئا ُأْولَِئَك الَِّذيَن َلْم يُرِِد اللَُّو َأف يَُطهّْ  ﴿قاؿ تعالى  َر قُػُلوبَػُهْم َلُهْم َوَمن يُرِِد اللَُّو ِفتػْ

نْػَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ    .( ٔٗ)المائدة  ﴾ ِفي الدُّ
ْلف اهلل تعالى  ؛الهوى لن ينتفع بالعبر واآليات حتى لو انتطحت الجباؿ بين يديووالمفتوف وصاحب 

وال الباطل باطاًل، ومنكوس القلب  نزع النور من قلوبهم وطبع عليها وأعمى أبصارىم فال يروف الحق حقاً 
 .ء على غير ما ىو عليو كحاؿ المشركين والكافرين فى كل مكاف وزماف ييرى الش

عليو وظنوا أنهم مسحوروف وأما المؤمنوف  يمثال لم يروا آية إنشقاؽ القمر على ماىفمشركو قريش 
 ء .يكل ش  يقع، وىكذا فعلى ما ىي عليو في الحقيقة والوار اهلل قلوبهم باإليماف رأوا ىذه اآلية الذين نوّ 

 ،ين الموحدينالمؤمنين بو سبحانو وتعالى وخاصة أىل العلم الصادقين المجاىد يفإف اهلل تعالى يُرِ 
ما المخذلوف المفتونوف أصحاب اطل باطاًل ويوفقهم إلجتنابو، وأويريهم الب ،ويوفقهم إلتباعو الحق حقاً 
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َوَلْو َعِلَم اللَُّو ِفيِهْم َخْيرًا َْلْسَمَعُهْم َوَلْو َأْسَمَعُهْم لَتَػَولَّوا ﴿ قاؿ تعالى  ،الهوى فال يوفقهم لذلك إلعراضهم
قاؿ  ،موف ىوى أنفسهم على مرضاة اهللولذلك لكونهم مرضى القلوب يقدّ  ،(ٖٕ) اْلنفاؿ ﴾َوُىْم ُمْعِرُضوَف 

 ( .                                                                  ٓ٘) القصص ﴾اْلَقْوـَ الظَّاِلِميَن  َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتػََّبَع َىَواُه ِبَغْيِر ُىًدى ِمَن اللَِّو ِإفَّ اللََّو ال يَػْهِدي ﴿ تعالى 

ويمكن الرجوع إلى فتوى ابن باز فى الرد على من يعذر المشركين بتلبيس علماء السوء من فتاوى 
 ـ لو الشيخ الفوزاف .وكتاب عارض الجهل ْلبى العال الراشد الذى قدّ  ،اللجنة الدائمة

 : -زمحُ اهلل  -فكال  ؛عن تكفير المعين وأف الناس يقولوف إف المعين ال يكفرباز ابن  وسئل الشيخ
 [ ٚٔٔشرح كشف الشبهات ص انظر].  الجهل إذا أتى بُمَكفر ُيَكفَّر ىذا من

  ،قلوبهم ىذه الوسوسة والشبهة ليجادلوا بها عن المشركين والكافرين وىؤالء الذين ألقى الشيطاف في
 واهلل ىو التواب الرحيم . ،لم يتوبوا ويصلحوا ويبينوا لعلى خطر عظيم وضالؿ مبين إف

رىا اهلل تعالى فالبد أف ينكشف أمرىم وحالهم الناس قد قدّ  محنة فيفإذا قاـ علم الجهاد أو قامت 
الى في ، وىذا من حكمة اهلل تعنهمىل ىم مع المؤمنين أـ مع الكافرين والمشركين الذين يجادلوف ع

 متحاف ليتميز الخبيث من الطيب والصادؽ من الكاذب والمؤمن من المنافق .بتالء واإلاإل
فهل قاؿ أحد من الناس أنو يوجد  ،وعمالً  وينبغى أف يُػْعلم أف الجهل سببو اإلعراض عن دين اهلل علماً 

 عذر باإلعراض ؟
القرآف واآلحاديث تدؿ على أف الكفار  ف النصوص فيوالجواب: ال، اليوجد من يقوؿ بذلك ْل

قلوب ىؤالء ليُصَد الناس  ي، وقد ألقى الشيطاف بهذه الشبهة فاف : أحدىما معارض واآلخر ُمْعرضقسم
 يالنهاية إلى وقوع الناس ف يىذا ف يعن الدين وأنهم مهما فعلوا من الشرؾ والكفر فإنهم معذوروف وسيؤد

 . من اْلعذار ويحسبوف أنهم مهتدوف عذر يلك بأالشرؾ والكفر ويزين لهم الشيطاف ذ
وللمشركين علماؤىم وللموحدين المؤمنين باهلل ورسلو علماؤىم والصراع مستمر إلى يـو الدين بين 

مُّْؤِمٌن َواللَُّو ِبَما  َوِمنُكم َكاِفرٌ  ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمنُكمْ ﴿  قاؿ تعالى، والمشركين والكافرين المؤمنين
 .( ٚ)الشورى  ﴾ الّسِعيرِ  ِفي اْلَجّنِة َوَفرِيقٌ  ِفي َفرِيقٌ ﴿ وقاؿ تعالى  ،(ٕ)التغابن  ﴾ تَػْعَمُلوَف َبِصيرٌ 

ولكن يقبض العلم بقبض  ،ينتزعو من العباد إف اهلل ال يقبض العلم انتزاعاً  } ملسو هيلع هللا ىلصوتدبر قوؿ رسوؿ اهلل
 .يالبخار  {غير علم فضلوا وأضلوا فسئلوا فأفتوا ب ،س رؤوساً جهاالً العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ النا
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، ن المعلـو أف أكثر المشركين جهاؿوم ،الضالؿ مع الجهل ملسو هيلع هللا ىلصىذا الحديث أثبت الرسوؿ  يوف
آخر سورة  ييهود لعدـ عملهم بالعلم وذلك فهم بالضالؿ لجهلهم، وغضب على الوقد حكم اهلل علي

 .صحيح الترمذى  {اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالؿ  } ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ اهلل  ،الفاتحة
قاؿ  ،باز وغيرهامنهم بن عدـ البالغ كما قاؿ العلماء  يوإنما العذر ف ،لمن أشرؾبالجهل فال عذر 

ومن لم تبلغو فإنو سيمتحن  ،ومن بلغتو الحجة فقد قامت عليو ،(ٜٔ) اْلنعاـ ﴾ْلُنِذرَُكم ِبِو َوَمن بَػَلغَ  ﴿تعالى 
سم ىو مشرؾ فى الدنيا ، فبالنسبة لإلسالـ والشرؾجتمع اإلالدنيا مشرؾ ْلنو ال ي ييـو القيامة وىو ف

خرة وفى اآل ،الدنيا يعدـ الصالة عليو واالستغفار لو وال يعاقب ف يعليو أحكاـ المشركين ف يوتجر 
ولألىمية انظر ، الدنيا واآلخرة ْلنو قد قامت عليو الحجة ييُْمَتَحن، وأما من بلغتو الحجة فإنو يعاقب ف

 .  خ : ُمَحّمد بن ابراىيم آؿ الشيخ والفوزاف وابن بازو شرح كشف الشبهات للشيو  ،الدرر السنية
على كل ضاٍؿ تائٍو مجادؿ عن  وبهذا الذى سبق ذكره من الكالـ عن ىذه الشبهة والوسوسة يُػَردُّ 

ويمكن اإلستفادة مما ذكرت من ىذه الكتب وما  ،كل زماف ومكاف إلى أف تقـو الساعة  يالمشركين ف
بذلك وهلل الحمد والمنة واهلل المستعاف وال حوؿ وال قوة  يوأكتف ،بياف ىذه الشبهة ودحضها يشابهها ف

 العظيم . يإال باهلل العل
الزكاة كانوا أىل بغى ولم  يمن أف مانع يستحسن ما ذىب إليو الخطابابعد أف  151يف ص ٕقال بسٍام

تفاوت الظهور والخفاء بالنسبة ْلحكاـ الشرع  )قاؿ  رضى اهلل عنو،يكونوا مرتدين وىم الذين قاتلوا الصديق 
 .  ( العامة يذلك بانتشار العلم واستفاضتو ف يمن زمن إلى زمن ومن قـو إلى قـو والعبرة ف

والصحابة لم يقولوا ىل أنت مقر بوجوبها أو جاحٌد لها،  : زمحُ اهلل قال أبْ العداع ابً تٔنٔ٘ الزد :
 اىػ . إلى أف قاؿ : وسمَّْوىم جميعاً أىل ردة، ىذا لم يُػْعَهد عن الصحابة بحاؿ

والدرر السنية  (ٚ٘/ٖ٘، ٖٔ٘/ٕٛ)ومجموع الفتاوى  ٓ٘صانظر رفع الالئمة عن فتوى اللجنة الدائمة 
 .ٕٖصوالمكفرات الواقعة  (ٗٓٔ/ٓٔ)

فكلما عظم الجهل زاد  ،الخفاء والوضوح ما يتغير باختالؼ اْلزمنة واْلمكنة :زمحُ اهلل قال ابً باش
َوُأوِحَي ِإَليَّ َىَذا اْلُقْرآُف  ﴿قاؿ تعالى:  ،غلّْ الخطب لكن ماداـ بين المسلمين يسمع القرآف والسنة فقد بػُ 

 .[  ٖٗٔص شرح كشف الشبهات] ﴾ِْلُْنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَػَلغَ 
 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=368&idto=368&bk_no=64&ID=251#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=368&idto=368&bk_no=64&ID=251#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=368&idto=368&bk_no=64&ID=251#docu
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 وشألٛ التشمشن

)ومن ىنا فإف موقفنا من العلماء أمثاؿ النووي وابن  اخلالف:مً نتابُ فكُ  69قال بسٍامٕ يف ص
حجر وغيرىما ممن قاؿ بالتأويل ىو نفس موقفنا من ابن القيم في اإلنتصار للقوؿ بفناء النار وىو نفس 

(  الموقف من شيخ اإلسالـ ابن تيمية في القوؿ بحوادث الأوؿ لها عند من يفسرىا بمخلوقات ال أوؿ لها
ىذه اْلقواؿ وبدعيتها دوف أف يستلـز ذلك تبديع المعين، فالمسألة في حقهم  )ونعرؼ خطأ : لاإىل أٌ ق

لم تكن ظاىرة فضاًل أف تكوف متواترة أو معلومة من الدين بالضرورة، بل ظنوا أف ْلىل السنة قولين 
 ( .م يطلعوا على النص أو اإلجماع ورجحوا ماظهر لهم ول

  : الزد
القيم بالقوؿ بفناء النار قد سبق الرد عليو، ويقاؿ كذلك: بأف المواضع الصريحة بالنسبة التهامو ابن 

والواضحة للشيخ في الوابل الصيب واجتماع الجيوش اإلسالمية في القوؿ بعدـ فناء النار يجب أف يرد 
 . إليها المشكل وىذا شأف المهتدي، ومن عكس انتكس

( والتي جعلها من زالت شيخ اإلسالـ وأنها بدعة وبالنسبة لمسألة ))الحوادث التي ال أوؿ لها(
 : فيكوف الرد على ذلك بما يلي علـو من الدين بالضرورة،للم ةومخالفة للنص واإلجماع ومخالف

ا تيسر ىذا الرجل اعتقد عقائد مخالفة لعقيدة السلف وترسخت لديو، ولم يستطع التخلص منها، ولمّ 
لو بعد ذلك معرفة عقيدة السلف، لم يوفق لإلىتداء بها، شأنو في ذلك شأف من مضى قديمًا من أىل 
الكالـ، حتى من اىتدى منهم إلى عقيدة السلف بقيت عنده رواسب من عقائد علم الكالـ ليست بالقليلة 

 .ويظنها من العقيدة السلفية، كأبي الحسن اْلشعري وغيره 
ىو من عقائد أىل الكالـ، وأما عن عقيدة أىل السنة في ذلك فيرجع لمعرفة ذلك وماذكره الرجل 

 : على التفصيل إلى ىؤالء العلماء
 . الفوزاف في كتابو التعقيبات على كتاب السلفية ليست مذىباً  -ٔ
 .  شرح الطحاويةكتابو أسئلة وأجوبة في اإليماف والكفر و  بوافى كت ؿ الشيخآصالح  -ٕ
 . عثيمين في شرحو للسفارينيةابن  -ٖ
 محمد بن ابراىيم الحمد في كتابو مصطلحات في كتب العقائد. -ٗ



  األقْال احلطاٌ 48  
 

عن  ويمكن أف أذكر ما يبين المراد من ذلك ْلف لفظ التسلسل من اْللفاظ الموىمة وقد سبق الكالـ
 لباطل.دؿ على اويرد ما بغي التفصيل فيؤخذ ما دؿ على الحق موقف أىل السنة تجاه ىذه اْللفاظ وأنو ين

إف أريد بالتسلسل دواـ أفعاؿ الرب، فذلك معنى صحيح واجب في حق اهلل ونفيو ممتنع،  أقْل :ف
وإذا أريد بو أنو تعالى كاف معطاًل عن الفعل ثم فعل، أو أنو اتصف بصفة من الصفات بعد أف لم يكن 

ملة ويطلقونها، ومرادىم بذلك نفي متصفًا بها، فذلك معنى باطل، وأىل الكالـ يذكروف ىذه اْللفاظ المج
قدـ اتصاؼ اهلل ببعض صفاتو، كصفة الكالـ واإلرادة، أو نفي دواـ أفعاؿ اهلل أو نفي أبدية الجنة والنار، 

 . والمؤلف وقع في معتقد أىل الكالـ من حيث ال يدري
دة مستعيناً والواجب عليو وعلى غيره ممن جمع بين الحق والباطل أف يتوب من ىذه العقائد الفاس

 .ووزر من اتبعو إلى يـو القيامة عقائد الناس، وإال فإف عليو وزره باهلل، ويصلح ما أفسد من 
 ،إف اهلل تعالى متقدـ على كل فرد من مخلوقاتو تقدمًا ال أوؿ لو فيكْل:ونعود إلى بياف ما سبق، 

فرؽ بين  فلكل مخلوؽ أوؿ والخالق ال أوؿ لو، وبداية جنس المخلوقات ليس ىو بداية ىذا العالم، فثمّ 
ىذا العالم المرئي وبين جنس المخلوقات، ْلف ىذا العالم قد يكوف بل نجـز أنو قبلو مخلوقات، وظن 

:  ىذا باطل، فإنو قد قاؿ " أف ىذا العالم المنظور قديم " البعض أف كالـ شيخ اإلسالـ ككالـ الفالسفة
والقوؿ بقدـ العالم قوؿ اتفق جماىير العقالء على بطالنو، فليس أىل الملة وحدىم تبطلو، بل أىل الملل  "

كلهم، وجمهور من سواىم من المجوس وأصناؼ المشركين وجمهور أساطين الفالسفة، كلهم معترفوف أف 
 . [ٜٛسالـ القولية والعملية صواقض اإلانظر ن ]"  ئن بعد أف لم يكنىذا العالم محدث، كا

ثارىا في آالذين نظروا في اْلسماء والصفات وأعملوا  ،وكالـ أىل الحديث وأىل السنة والجماعة
ملكوت اهلل: أف جنس المخلوقات ال يعرؼ لو أوؿ، أي ما ىو الذي ابتدأه اهلل عز وجل، أي أوؿ 

 المخلوقات وجودًا. 
خر، فهو لم يزؿ فعااًل وأفعالو من لواـز آواهلل تعالى أفعالو ليس لها بداية، فكل فعل مسبوؽ بفعل 

فعاؿ، والفرؽ بين الحي والميت الفعل، ولم يكن ربنا قط في وقت من اْلوقات معطاًل  ٍّحياتو، فإف كل حي
وؽ أوؿ، والخالق لمعو، فلكل مخعن كمالو من الكالـ واإلرادة والفعل، واليلـز من ىذا أنو لم يزؿ الخلق 

 ال أوؿ لو. 
ىذه أولية نسبية بالنسبة لهذا العالم المشاىد  { خلق اهلل القلم أوؿ ما } ملسو هيلع هللا ىلصقوؿ رسوؿ اهلل  فاٜدٗ:

وات واْلرض، فالقلم قبلهما خلقاً، والعرش والماء قبل القلم، االذي نشاىده فقط من المخلوقات كالسم
 ليسا متعلقين بهذا العالم، وىذا ىو قوؿ الجمهور. - الماء والعرش -وىما 

 . والقوؿ الثاني المرجوح: أف العرش والماء بعد القلم
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 " كلنة اليجاة ،ال إلُ إال اهلل " الزد على كتاب
 ىبزٍاملدكتْر ل

 
 زجاٟٜملرِبْ اإلٌصسٓ  -1

إثبات اْللوىية هلل فإف أصل العلم بمعنى كلمة التوحيد من ط.دار المروة )  13ص قال بسٍامٕ يف
سالـ دونو، وأما ظاىرًا فيجب إثبات اإلوحده، ونفيها عن من دونو ركن من أركاف اإليماف باطنًا ال يَػْثُبت ب

 .السالمة حتى يتبين ما يُناقضها (  بُِنطِقها وَحْمُل أمر من يَػْنِطُقها على
قر فى القلب اإلنقياد فى الباطن الذى يجعل العبد وإف عصى ربو يُ  دَ جِ وطالما قد وُ  ) 19ل فٙ صاّق

 ( . بالظلم على نفسو
كن من أركاف اإليماف الباطن ر  حيث جعل اإلنقياد في ؛ن الجملتينىاتي اإلرجاء واضح في : الزد

 دوف العمل في الظاىر، وإنما اشترط النطق، أي قوؿ اللساف وىذه ىي عقيدتو، ىو وصحبو من مؤسسي
فهم دعاة إلى  ،جاء يدعوف إليها وال يكتفوف باعتقادىار بالسلفية، وعقيدة اإل ةامدرسة اإلسكندرية المسمَّ 

مشركين عباد اْلموات في  ، كذلك إلى المجادلة عن الالدعوة ضاللة ولهم نشاط وحركة فيىذه البدعة وال
وسعيد عبد العظيم  د وعفانيصر في الدعوة إلى ذلك ككتب برىامي وأحمد فريم كتبهم وىي مشهورة في

 . وغيرىم من الشيوخ المتأثرين بهذه البدع
قلوبهم شبهة العذر  نواقض اإلسالـ، وألقى الشيطاف فيكل   من قومهم يقعوف في وجدوا كثيراً  الذين

مباحث  أي -هم يواجهوف قومهم وجند الطاغوت تجعل يخرجوا من ىذه اْلزمة والشدة التيبالجهل، حتى 
وىم يعلموف كما  ،وُتسبب لهم البالء والمحن باْلذى والتشريد والسجن والتعذيب والقتل - أمن الدولة

سبيل اهلل وما  ومع ذلك فما وىنوا لما أصابهم في ،نبياء والصالحين من أنواع اْلذىيعلم غيرىم ما وقع لأل
اء براىيم وكذلك اْلنبيملة الخليلين محمد وإ وىؤالء يعلموف كما يعلم غيرىم أفَّ  ،ضعفوا وما استكانوا

َقْد   ﴿تعالى  قولو ن فيوىذا واضح وبيّْ  ،ركهمالبراءة من المشركين وش عليهم الصالة والسالـ ىي جميعاً 
ِمْن ُدوِف اللَِّو   تَػْعُبُدوفَ  كاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبراِىيَم َوالَِّذيَن َمَعُو ِإْذ قاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بُػَرآُؤا ِمْنُكْم َوِممَّا

َنُكُم اْلَعداَوُة َواْلبَػْغضاُء أََبًدا َحتَّى تُػْؤِمُنوا بِاللَِّو َوْحَدهُ  َننا َوبَػيػْ  .( ٗ) الممتحنة ﴾ َكَفْرنا ِبُكْم َوَبدا بَػيػْ
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بهؤالء اْلنبياء فليفعل كما  يومن أراد أف يقتد ،من المشركين قبل البراءة من شركهم بالبراءة أوافبد
 برضواف اهلل. اآلخرة من عذاب النار ويفوز يالدنيا من الضاللة والكفراف وسخط الجبار وف يينجو فلفعلوا 

والذى نراه منذ زمن ىو بخالؼ ذلك، ترى شيوخ الضاللة والسوء يلبسوف على الناس ويداىنوف 
بين القوؿ  فرؽيُ  ،ويقولوف عما يقع من المكفرات القولية والفعلية الواضحة البينة ،العامة وجند الطاغوت

، ويعلموف أنهم يداىنوف ويكذبوف، ، وىؤالء يلبسوف على الناس دينهم ويكذبوفوالفاعل والفعلوالقائل 
، إف لم يتوبوا ويصلحوا فبئس ما يصنعوف، وعليهم من اهلل ما يستحقوف، وويل لهم من عذاب يـو أليم

 ويبينوا، واهلل ىو التواب الرحيم .
الدين،  المسائل الخفية ال الواضحة، كسبّْ  يف ىي أف القاعدة التى ذكروىا ؛ليعلم طالب العلم

، لما فى الحديث كرهواإلستغاثة باْلموات، واإلستهزاء بآيات اهلل، وكذلك فيمن نسى أو أخطأ، أو أُ 
 . {اللهم أنت عبدى وأنا ربك  } رجل الذى أخطأ من شدة الفرح وقاؿتوبة الالصحيح فى شأف 
عن الشرؾ للناس ثم أشرؾ من أشرؾ  يحينما نقوؿ لهم إذا وصل العلم بالتوحيد والنهولكن ىؤالء 

، وإنما نقوؿ ىو ال نقوؿ ىو مشرؾ -وبئس ما يقولوف  -فيكوف جوابهم  ؟منهم ىل نحكم عليو بالشرؾ 
ولماذا ال تحكموف عليهم بالشرؾ وقد زاؿ الجهل الذى  ،خرمسلم قد أشرؾ، وحينما ُيسألوف سؤااًل أ

عليهم قد لََبَس عليهم شيوخ اْلزىر  ىؤالء ُملبَّسٌ  - وبئس ىذا الجواب -تتعللوف بو ؟ فيكوف الجواب 
 . ا قولهم منذ أكثر من ثالثين عاماوالصوفية وىذ

 يقد رزقو اهلل فقها وبصيرة ف، وكاف كل زماف ومكاف  يبياء والصالحين فسيرة اْلن يومن اطلع وتدبر ف
َغُض أىلها ويكوف ردءاً  يدينو يعلم جيدا أف ىذا الصنف من الناس أكثرىم يعاد دعوة التوحيد، ويَػبػْ

وال يغرنك ما يقولونو من ذكر التوحيد والسنة والدعاة المجددين  -شاء أـ أَبى  -للمشركين ومواليا لهم 
 .هر لكل من يؤمن باهلل واليـو اآلخر كاٍؼ وشاٍؼ ، وما ظحالهم وأفعالهم ُتَكِذُب أقوالهمف

 يف فيجعلو و على بعض فيركمو جميعاً ، ويجعل الخبيث بعضاهلل تعالى يميز الخبيث من الطيبو 
، فقد من المنافقة وىو حكيم عليم يريد أف يظهر الصادؽ من الكاذب والمؤمن ، وهلل الحمد والمنّ جهنم

اْلرض ومن كاف كافرًا بالطاغوت كل مكاف على ظهر   يوجنده ف لطاغوتل ظهر للناس من كاف موالياً 
 وجنده ، ويؤمن باهلل وحده ال شريك لو . 
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وقاؿ ابن  ،‹‹ن يعبد اهلل ومن يعبد الطاغوت وقت المحن يظهر م› › رحمو اهللالمسيب ؿ سعيد بن قا
َويُػْؤِمْن  بِالطَّاُغوتِ  َفَمْن َيْكُفرْ  ﴿قاؿ اهلل تعالى  ،‹‹و دينو ىانت عليو نفسو علي ـَ رُ من كَ ›› حجر رحمو اهلل 

 . (ٕٙ٘)البقرة  ﴾ بِاللَِّو فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى....
ويقولوف عن ىؤالء الذين هم ويهونوف من الشرؾ والكفر وىؤالء الشيوخ الذين يسوغوف للناس شركَ 

ويُػَردُّ على ىؤالء الذين ألقى الشيطاف  ،بمشركين "فعلوا الشرؾ ولكن ليسوا إنهم وإف كانوا قد  ُيشركوف "
مؤمنوف ولكنكم ىل أنبياء اهلل ورسلو قد قالوا عن المشركين من أقوامهم أنتم  .. قلوبهم ىذه الشبهات يف

، ونوصيكم بتركو وال نقوؿ إنكم أنتم المشركوف والكافروف ؟ أليس اْلسهل واْليسر فعلتم الشرؾ والكفر
، وىذا أمر معلـو باْلدلة الشرعية والعقلية تكفيرىم الكثير من أنواع اْلذى يترتب على لهم ذلك ؟ حتى ال

 .والحسية 
قولوا ال إلو إال اهلل وىذا الشرؾ الذى تفعلوف ال  ؛لقومو من المشركين ملسو هيلع هللا ىلصىل قاؿ رسوؿ اهلل محمد 

يقع منكم من شرؾ ال يؤثر ما يجعلكم مشركين ويكفيكم أف تقولوا ىذه الكلمة وأنتم بذلك مسلموف و 
إنما الواجب عليكم ىو ىذه الكلمة كلمة  ،؟ - كما تقوؿ المرجئة  -عمل  وكفر، وال ُيشترط أف تقوموا بأي

، وإف م ناجوف من النار وستدخلوف الجنة، وأنتبالقلب وليس عليكم بعد ذلك شىء التوحيد واعتقادىا
بآيات  للدين واستهزاءٍ من سب ٍ  ،ا فعلتممهم ناقض من نواقض اإلسالـ فسنجد لكم مخرجاً  يأ يوقعتم ف

ىذا سنجد لكم مخرجا منو وحاًل لو، فكل  ،اد الصليب واْلوثافاهلل ومواالة إلخواف القردة والخنازير وعبّ 
مجانين،  يوال تسمعوا لهؤالء المجانين، التكفيريين، والمتطرفين، واإلرىابيين، ْلنهم مرضى نفسيوف أ

، نسأؿ اهلل العافية ، زمن الفتن والباليا والمحنىذا الزماف يالمرجئة والجهمية ف أليس ىذا ىو حاؿ غالة
 والدنيا واآلخرة . الدين يف

، واهلل والبد أف يتميز الخبيث من الطيب، والمؤمنين والمشركين ،لحق والباطلإف الصراع مستمر بين ا
 . تعالى حكيم عليم

م ومن عبادتهم ا منه، أـ أنهم تبرؤ ؟ نا ذلكويكفي ن دوف اهلل()إنّا برآؤا مما تعبدوف م ىل قاؿ اْلنبياء
كما في آية الممتحنة ،ضاء أبدًا حتى يؤمنوا باهلل وحده، والبغوشركهم وكفروا بهم، وأظهروا لهم العداوة

 ملسو هيلع هللا ىلصنبى ِمَر الأُ  يالسالـ والتوىذه ملة الخليل إبراىيم عليو  ﴿ِإنَّا بُػَرآُؤا ِمْنُكْم َوِممَّا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو﴾
 . اْلسوة الحسنة يوى ْلنبياء جميعاً ملة ا ي، وىتباعهاإب
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يريدوف أف  ،كافكل زماف وم  ين لهم سوء أعمالهم وفتنهم فوزيّ  عليهم الشيطافُ  ولكن الذين لَبَّسَ 
ال يوافق  يىم، والذءنكفر ببعض الطاغوت، ونؤمن ببعض اإليماف، ونأخذ ببعض الدين، وىو ما يوافق أىوا

ونهم بأسوأ ذىم وأىواء الطاغوت وجنده وأىواء الذين ال يعلموف يحذروف الناس منو ومن أىلو وينبءأىوا
كاف   وقديماً  ومتطرؼ، وغير ذلك، يومجنوف ومريض نفس يوإرىاب يفير اْلوصاؼ مثل قولهم ىذا تك

 َكَذِلَك َما أََتى﴿ ور القرآف قاؿ تعالىكثير من س  ي تعالى، فأسالفهم يقولوف لألنبياء والصالحين ما ذكره اهلل
 (.ٖ٘-ٕ٘) الذاريات ﴾ أَتَػَواَصْوا ِبِو َبْل ُىْم قَػْوـٌ طَاُغوفَ  *مّْن رَُّسوٍؿ ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنوفٌ  قَػْبِلِهم ِمن الَِّذينَ 

إال بالتوحيد الخالص،  يقبلال يرضى و  ببعضو، والإف اهلل تعالى ال يرضى، وال يقبل إال بالدين كلو، ال 
، وىذا ىو معنى يماف بو وحده ال شريك لو، واإلال يرضى إال بالكفر بالطاغوت كلو، و واإلتباع الصحيح

َنٌة َوَيُكوفَ  َتُكوفَ  الَ  َحّتىَ  َوقَاتُِلوُىمْ  ﴿ذلك ومنها قولو تعالى  يردة فاآليات الوا .  اْلنفاؿ ﴾ هلل الّديُن ُكّلوُ  ِفتػْ
 خالص . العروة الوثقى، وكلمة التقوى، واإل يى يالت ‹‹ال إلو إال اهلل››وىذا ىو معنى كلمة التوحيد 

 
 سبب نفس الشاحس -2

جاوز الحد ونسب لنفسو ملك الضر، والنفع، وتقليب  أما الساحر فإنو قد )  21ص يف ٕقال بسٍام
ف ىذه كلها ، وكل ىذا من الطغياف، إذ أواإلحياء، واإلماتةاً، وتأليفاً، وقد يَػْزُعم الخلق، ، وبغضالقلوب حباً 

 ( .، وأفعالو وحده ال شريك لو من صفات اهلل
ه القوؿ أسما ي، والذتعليقو على كتاب التوحيد يف يسعدذكر العلماء ومنهم الشيخ ال : الزد
  وتقربو إلى الجن بما ىودعائو علم الغيب إأف كفر الساحر وشركو يرجع إلى  : مقاصد التوحيد يالسديد ف

ساحر  ، ويفعل الْللوىيةا ي، وغيرىا مما ىو معلـو أنو شرؾ أكبر فكفر وشرؾ من اإلستغاثات الشركية
 . آف بدـ نجاسة أو وضعو فى المرحاض، وكتابة القر من الكفر اْلكبر، مثل إىانة المصحف كذلك أموراً 

رية والشركية وما ذكره ىو من شرؾ الربوبية، والمؤلف كما رأيت لم يذكر شيئًا من ىذه اْلمور الكف 
 .( ٙٓٔ)يوسف ﴾ َوُىْم ُمْشرُِكوفَ  َوَما يُػْؤِمُن َأْكثَػُرُىْم بِاللَِّو ِإال ﴿ؤمن بو مشركو مكة، قاؿ تعالى كاف ي  يالذ

ء من شرؾ اْلسماء شى ي، وكذلك وقع الساحر فوقع فيو الساحر يفأين شرؾ اْلولوىية الذ
، ْلُك الضرمن الخلق واإلحياء، واإلماتة، ومِ علم الغيب ولكن ما ذكره  المؤلف،  دعاء، وىو إوالصفات

أنفسهم  يية ىم مقروف ف، والمشركوف بالربوبنسمع بو، وكلو من شرؾ الربوبية ، غير صحيح لموالنفع
هَ  ﴿ ، قاؿ تعالىبالربوبية، ولكنهم يكابروف، كفرعوف والنمروذ َقَنتػْ ا أَنُفُسُهْم ظُْلمًا َوُعُلّوا َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَػيػْ

 . يرواه النسائ { من سحر فقد أشرؾو  }ىريرة  يأبعن لصحيح ا والحديث ،(ٖٔالنحل ) ﴾



  األقْال احلطاٌ 53  
 

 خمطْ بني قٕه الكمب ٔعىمْ -3

 

بو ولكن اعترض عليو وبهذا  بل قد أقرّ  فإف إبليس لم يجحد وجود الرب .. ) 38ص يف ٕقال بسٍام
ية وإذًا أجمع أىل السنة على أنو ال يكفر المسلم بالمعص ،إىل أٌ قال ،زاؿ أصل اإلنقياد من قلبو فكفر
لى زواؿ اإلنقياد من قلبو، وال يلـز أف يجحد ، إذ اإلستحالؿ دليل عمالم يستحلها فإف استحلها كفر

 تشريعها انتفاء لعملو وانقياده ( . ، واإلعتراض على اهلل فىشرعيتها، فجحد شرعيتها، انتفاء لقوؿ القلب
، الهداية لتبين لو الحق من الباطلو  والحق ىذا خلط سببو سوء الفهم، ولو أنو أراد العلم : لزدا

للتصديق واإلقرار وىو قوؿ  لصحيح أنو مناؼ، واعل اإلستحالؿ منافيًا لعمل القلبوبياف ذلك أنو ج
السب واإلستهزاء ، وكذلك وانقياده فهو مناؼ لعمل القلب يراض والتولوأما اإلستكبار واإلع القلب،
لتكذيب ل ، والتصديق واإلقرار مناؼٍ اإليماف يحبة والتعظيم وىو ركن فلعمل القلب من الم مناؼٍ 

 . واإلستحالؿ والجحود
والتصديق واإلقرار ىما قوؿ القلب، وقد يجتمع التصديق مع سب الدين، واإلستهزاء والشرؾ ولكن 

اهلل سبحانو ويحبو وال يسب دينو، وال  د أف يعظمبال يجتمع ذلك مع عمل القلب، فمن عمل بقلبو ال
 . ، وال يترؾ عمل الجوارح مع المهلة والقدرة وعدـ العذريستهزىء بو ويشرؾ بو شيئاً 

و "فضل "المنة "  ي، وبين شرؾ الربوبية واْللوىية فى كتاببين قوؿ القلب وعملو يوقد خلط برىام
وليس عليهم إال التوبة  ف لو،و صحبو وحزبو المتعصب فعل اب ، وكذلكتىذا الكفي الغنى الحميد"، و 

حة والتواضع وتصحيح النية والعـز على سلوؾ الطريق الصحيح، والنصي وطلب العلموالبياف  واإلصالح
 إلى صراط مستقيم . ي، والهادطريق التوحيد والسنة، واهلل تعالى الموفق لكل خير
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 حرفْ نالً وَ وعازج الكبٕه -4

قبوؿ وحرؼ تحريفاً لفظياً  عن صاحب معارج ال ذكر شروط ال إلو إال اهلل، نقالً  ، 56ص يف ٕقال بسٍام
ولو أنو كاف قد اجتهد فى ذكر ىذه  ،كما فعلت اليهود بالتوراة ولكن ىذا فعلو بكتاب صاحب المعارج

 ولكنو عمد إلى قوؿ صاحب المعارج وحذؼ ما ينسف ،الشروط من عند نفسو لقلنا أصاب أو أخطأ
 ل صاحب املعازج يفٍّْ قْاإليماف  يمعتقده وال يوافق ىواه، والمحذوؼ يدؿ على ركنية عمل الجوارح ف

) اإلنقياد لما دلت عليو (  ّقال ٕغريِ بسٍام لترؾ ذلك " يلما دلت عليو المناف اإلنقياد " الػسط السابع
كال   يوقد حذؼ ف ،لإلباء والرد ( يالحميد قاؿ ) اإلنقياد لما دلت عليو المناف يكتابو فضل الغن  يوف

 . حقسبب قد تبين لكل طالب علم ىداه اهلل إلى الالموضعين كلمة " لترؾ ذلك " وال
انظر لألىمية مبحث هلل ورجائو والخوؼ منو، إلنقياد القلب وعملو، من محبة  وترؾ عمل الجوارح مناؼٍ 

 الخاص فى الرد على محمد حساف فى نهاية الكتاب ." باب جامع " فوائد فى مسألة الكفر واإليماف فى القسم 

 سج٠ٛ ٔاجلّىٗٛورِب غالٚ امل -5

عن بعض أعماؿ القلوب وأنها شرط فى أصل اإليماف ثم يقوؿ ) وأحذر  64،63ص  يف ٕقال بسٍام
أنو  -بكالمو الواضح الصريح  -مما وقع فيو أىل البدع من الخلط بين اْلمرين وإال أف يصرح فى نطقو بها 

 يصدؽ ىذه الكلمة أو ف يقد انتفى من قلبو شٌئ من ىذه الشروط كمن سمعناه يقوؿ بلسانو إنو يشك ف
 صدؽ الرسوؿ والقرآف فهو مرتد بهذا الكالـ وليس كافراً أصلياً ( .

ال يكفر من أسلم حتى يصرح بلسانو أنو مكذب وجاحد بقلبو وأنو يقصد الكفر  يعند برىام الزد :
 وأراده، وىذا مذىب جهم بن صفواف الخبيث.

 مسائل الكفر واإليماف . ي" باب جامع " فوائد ف يوأوصيك بالنظر والتدبر لما ذكرتو ف
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 اجلّن الٍاش١ عَ اإلعساض -6

فى ىذا الكتاب عن أشياء كنا قد رددنا عليها فى بعض كتبو مثل كتاب المنة، وفضل  يوتحدث برىام
 .الغنى الحميد، كمسألة التوسل واإلستشفاع بالموتى وغير ذلك 

) وال خالؼ بين  قال: ة،الحاشي يف ٛ٘ص يولكن مما يُلفت النظر إليو ويستدعى اإلنتباه ما ذكره ف
ـو والزكاة والحج، وكذا الص تكفير تارؾ الصالة تكاسالً  يختالفهم فا ما كاف من اذلك عد يأىل السنة ف

 " أال يكفر " ( . وىو قوؿ جمهور أىل السنة  وإف كاف الراجح،
ولكن أكثر السلف على كفر تاركها، وحكى عبد اهلل بن  ،لو قاؿ جمهور الفقهاء لكاف أولى الزد :
يروف شيئًا من  ملسو هيلع هللا ىلص" ما كاف أصحاب محمد : بسنٍد صحيح ياإلجماع فى الترمذ ؛يشقيق العقيل

 موضعين . يمجموع الفتاوى " أكثر السلف على كفر تاركها " ف يوف، غير الصالة " ،تركو كفر اْلعماؿ
) فلو قاؿ إنساف إف اليهود والنصارى ليسوا بكفار وإف الملل كلها متساوية :73،72ص يفقال بسٍامٙ 
َر اإِلْسالَـِ ِديًنا فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنوُ  ﴿ولم يسمع قوؿ اهلل تعالى  ،ال تفاضل بينهما  (٘ٛؿ عمراف )آ ﴾ َوَمن يَػْبَتِغ َغيػْ

:      80،79ص يف قالّنرلو  ،( فإذا بلغو فأصر على قولو فهو كافر بعينو بال خالؼ غوحتى يبللم يكفر 
عن اإلعراض عن الحق بعد وصولو، فهذا  ) ونحن نعذر بالجهل الناشئ عن عدـ البالغ ال الجهل الناشئ

 (. ٜ-التوبة ﴾ َذِلَك بِأَنػَُّهْم قَػْوـٌ اَل يَػْعَلُموفَ  ﴿اهلل فيهم جهل، وجهل من قاؿ  يمن جنس جهل أب
ْلف الجهل البسيط صاحبو يعلم أنو  ؛وتعالم أخطر من الجهل البسيطأف ىذا جهل مركب  : الزد

مسألة وقاؿ ال أدري، فهذا يسير عليو أف يتعلم ْلنو معترؼ ومقر بأنو جاىل غير  عنكمن سئل   ،جاىل
فإذا ُسئل عن شيء  ،فهذا ىو المتعالم الذي ال يدري أنو جاىل وأما من كاف جهلو مركباً  ،عالم بالمسألة

 . اىلأجاب بالخطأ وإذا تكلم في العلم خلط الحق بالباطل والباطل بالحق وىو جاىل وال يدري أنو ج
فاْلوؿ ال يُعذر بجهلو والصوفية  ،وىذا الرجل ال يفرؽ بين شرؾ أبي جهل وشرؾ الشيعة والصوفية

واْلوؿ قد بلغتو وأعرض عنها، وال أرى أنسب من ذكر  ،ْلف الحجة لم تبلغهم والشيعة يُعذروف بجهلهم
 "- ال إلو إال اهلل-بأصل اإلسالـ أبوجهل أعلم منو  نْ مَ  ح اهللُ قبَّ  "قوؿ شيخ اإلسالـ محمد بن عبدالوىاب :

 .المسألة الرابعة [ –باب إنك التهدى من أحببت  -] كتاب التوحيد 
، وال ما ينقلو عن العلماء ويخلط ويلبسال إلو إال اهلل ( وىو ال يفقو  والغريب أف عنواف كتابو ىذا )

 ،ىما سابقاً كر حتى تبلغو اآليتاف اللتاف ذ  ؛متساويةر اليهود والنصارى ويقوؿ إف الملل كلها فّْ ر من لم ُيكَ فّْ ُيكَ 
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أليس من أصل الدين في   ،تي تشرحها في كتابك وتذكر شروطهاال ؟ ونقوؿ لو إذف ما معنى ال إلو إال اهلل
حده من معبود أو متبوع  كلمة التوحيد الكفر بالطاغوت وىو كل ما يُعبد من دوف اهلل أو ما تجاوز بو العبد

وإخواف القردة والخنازير الذين كفروا باهلل وبرسولو محمد اد الصليب يوجد أظهر من كفر عبّ  ، فهلأو ُمطاع
 .عن ديار المسلمين  بعيدةٍ  حديث عهد بإسالـ أو نشأ في باديةٍ إال إذا كاف  ،ملسو هيلع هللا ىلص

لدين  قرأ ما كتبو العلماء في شرح نواقض اإلسالـ واا ،وأقوؿ للقارئ المنصف طالب العلم والهداية
 لك سيتبين ويظهر ؛ما كتبو برىامي في كتابو ىذا من شرحو لنواقض اإلسالـاقرأ و  ،جبرين والراجحىكابن 

أىواء كثير  وسيبدو تحريفو لكالـ العلماء ليوافق معتقده وىواه وال يتعارض مع ،الفرؽ بين الحق والباطل
وكذلك مع الطاغوت وجنده  ،والعلمانيين المالحدة ،ىل بلده من الصوفية المبتدعين والمشركينأ من

 . وخاصة مباحث أمن الدولة المجرمين الكافرين
ع الدين ويحرفو ليتناسب مع أوضاعو اإلجتماعية يوجد من يطوّْ  وحديثاً  وفي كل زماف ومكاف قديماً 

ويزداد اْلمر شناعة في بالد عظم فيها الكفر مثل تونس وليبيا وفي بالد الكفار اْلصليين من  ،والمادية
 . أولى باب

 . إماـ مسجد باريس يقوؿ: إف النصارى الموجودين اليـو ليسوا كفاراً  ،فهذا رجل يُدعى د/دليل أبوبكر
كفروا باهلل العظيم وباعوا دينهم في بالد كفرنسا وأمريكا وأوروبا وغيرىا   ،وغيره كثير من شيوخ ودكاترة

د كمصر وأمثالها فهم على درجات من زداد فيها اإللحاد كتونس وليبيا، ومن يوجد في بالاوفي بالد 
ف وإ ،الضاللة متفاوتة ومنهم من يكفر باهلل العظيم ولكن أكثرىم على الضاللة والبدعة وعلى خطر عظيم

 يضروا اهلل شيئا واهلل غني حميد .عوا بالتوبة إلى اهلل ويصلحوا ويبينوا فلن يضروا إال أنفسهم ولن لم يسار 
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 األشاعسٚ " ٔفٕاٟد أخسٝ"حكٗكٛ ورِب 

على الكالـ فى ىذه المسألة ىو معرفة عقائد بعض العلماء وتطور المذاىب  يحملن يإف الذ         
 . ىذا المختصر الموجز جداً  يثير بعض من يلتحق بها كما سترى فأعقائدىا بت يوالفرؽ ف

ب أب ،كاف معتزليًا مدة كبيرة  يمن المعلـو أف أبا الحسن االشعر  محمد  يثم انتقل إلى مذىب ابن ُكالَّ
ثم تركو وانتقل إلى مذىب اإلماـ أحمد  ،عبد اهلل بن سعيد بن ُكالَّب مدة قليلة تقترب من السبع سنوات

 .ىل الثغر ومقاالت اإلسالميين أىذه المدة ألََّف رسالة إلى  يوف
فكاف يذكرىا مفصلة  ،كاف عليها سابقًا تركت أثرىا عليو بعد ذلك الحقا  يولكن عقائد المتكلمين الت

ونسب  ،ليهم ما لم يقولوه مثل ليس بجسمإقواؿ السلف يذكرىا مجملة وأحيانا يَػْنِسُب أوحينما يذكر 
 . وىى فرع عن الكسبإليهم الكسب واإلستطاعة 

الحقيقة مذىب الُكاّلبِية  يىو ف ،تركو وكاف قد يالحسن اْلشعر  يومذىب اْلشاعرة الذى يُػْنَسُب ْلب
ب يالذ ثم تأثروا يتو فرقة كالمية عقالنية فلسفية بدا ي، وكاف أىل ىذا المذىب فيُػْنَسب البن ُكالَّ

ىػ  َ٘ٙٗجْلٌد ولو آراء خطيرة ويؤمن بالقطب والغوث  ت يصوفي ، والقشير يوالغزال يبالصوفية بعد القشير 
يقاؿ إنو تاب من ىذا كلو فصار ىذا المذىب خليط من الفلسفة و  ،متكلم يفلسف يإشراق يصوف يوالغزال

 وأصوؿ الجهمية والصوفية بعد أف كاف نزعة كالمية وفيو بعض أصوؿ أىل السنة .
، ومن المتأخرين دتهم قريبة من الجهمية والمعتزلة، فالمتأخروف عقيواْلشاعرة اْلوائل غير المتأخرين

 . يوالخطاب يهقومن المتقدمين البي ياْليج
 -شاعرة صنفاف :واْل
وابن عساكر، وىؤالء يختلفوف عن  يوالنوو  يوالبيهق يصنف اشتغل بالحديث مثل الخطاب -ٔ

 بدعة .  يالذى اشتغل بعلم الكالـ وإف كاف مجرد اإلنتساب إلى اْلشعر  الصنف اآلخر
 يصوفي وفلسف يمتكلم أشعر  ؛يمدالحسن اآل يبأو  ،يمثل الراز  يوالمتكلموف من الصنف الثان -ٕ

 قاـ بهم مذىب اْلشاعرة وأسس واستقر .  يالجوين يوىؤالء مع أبى المعال ،ىػٙ٘ٚت يواْليجىػ ٖٔٙت
 ىػ متكلم ٛٗ٘حب الملل والنحل ت العقائد الشهرستانى صا يومن اْلشاعرة الذين لهم كالـ ف

 .والنَّْحل""الِمَلل  كتابو  يف يفيو نزعات باطنية وفلسفية وصوفية ويميل للتشيع والتفسير الباطن يشعر أ
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 الملحد  صاحب  يالصوف يوىو غير ابن عرب ،يمن تالميذ الغزال يىػ أشعر ٖٗ٘ت يأبو بكر بن العرب
 عقيدة وحدة الوجود الكفرية اإللحادية .

  حارب دولة لو كتاب المرشدة يمعتزل يشيع يلم صوفمتك يابن تومرت مؤسس دولة الموحدين أشعر ،
" رسائل  عبد الكريم بن ناصر العقلانظر لألىمية كتاب د.، ين السنية وكاف يرميهم بالتجسيمالمرابط

 ." وموقف السلف منها بتداعىواء واإلفتراؽ واإلودراسات فى اْل
  ُكاف من غالة الصوفية ويقوؿ بوحدة الوجود وكاف   يار مّ حمد صديق الغُ أوف المغاربة، ومنهم اريُ مّ الغ

ديار الشرؾ  يالضاؿ مفت يجمعة الصوف يوعل ،وصاؼقبح اْلأىل السنة بأوينبز  خبيثاً  رافضياً 
اريين وىو عبد اهلل الصديق مّ ىو تلميذ ْلحد ىؤالء الغُ  ؛والعلمانية اإللحادية الموجود بمصر حالياً 

حمد أو  يعدو السنة والتوحيد مع علمو بالحديث طعن فى كبار اْلئمة كالشافع يالكوثر ، و يار مّ الغُ 
نس بن مالك وكل ىذا بسبب تعصبو أبل إف بعض الصحابة لم يسلم منو ك ،يوابنو عبد اهلل والبخار 
 ىل السنة والتوحيد .ألمذىبو وحقده على 

 السنة أحمد هوف حنبل بن أحمد اإلماـوأما  يد المعتزلؤاد أبي حمد بنأ المحنة قاضى ،البدعة أحمد  
 كالشافعية والمالكية  يىل المذاىب الفقهية عدا الحنابلة على المذىب اْلشعر أ من المتأخرين أكثر ،

خروف إال أوأما الحنابلة فهم على عقيدة السلف المتقدموف منهم والمت ،يةاتريدالموالحنفية على 
 الوفاء بن عقيل . يوأب ييعلى القاض يبأو  يكابن الجوز   القليل جداً 
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 " عكاٟد املفشسَٖ "

آثرت أف أذكر شيئًا مختصراً  ،بعد ما ذكرت من عقائد بعض العلماء وأصحاب المذاىب المتأخرين
ف بعض ْل ،يتبين لطالب العلم الحق من الباطل والسنة من البدعة يعن عقائد المفسرين لكتاب اهلل ك

 فيختلط عليو الحق ؛قواؿ أىل السنة وأىل البدعةأوال يميز بين  ،ما يُقرأ بو لذلك ويأخذ كلتنال يالناس 
 .ونعيم ياسين  وكما سيأتى فى الرد على أحمد فريد، يكتابات برىام  يكما رأينا ف  ،والسنة بالبدعةبالباطل 

كثر من كتاب لو خاصة كتاب " الثوابت أ يالمشهور ف يوكذلك فعل صالح الصاوى الكاتب الحرك
تجميع الحركات  -بزعمو  -حيث قاؿ باإلرجاء فيو وكذلك جعل ما ىو شركاً بدعة ْلنو يريد  ؛تغيرات "والم

وقاؿ بأف ىذه  ،ْلجل ذلك جعل الطواؼ بالقبور والنذر لغير اهلل بدعة وليست شركاً أكبر ،سالميةإلا
 .متغيرات من ال يليست من الثوابت وى

تصحيح  يتجميع الحركات المبتدعة وال ف ي، ال فىذا يوال ف اىذ يف ولم يفلح ىو وال غيره ال
، ولذلك كانت نهاية ىذا وغيره من أصحاب الفكر الحركى الذى ينتسب ء ال يعطيويف فاقد الشالعقيدة ْل

السلف  يوىد ملسو هيلع هللا ىلص ينو لم يحقق التوحيد الخالص واإلتباع الصحيح للنبلإلسالـ الخذالف والفشل ْل
 . الكراـ

ما ىو إال عقوبة من اهلل تعالى لهؤالء  ،قراطيةاهلل لهم بفتنة السياسة والديم ابتالءوما تراه اآلف من 
يَنَفُع النَّاَس فَػَيْمُكُث ِفي اَْلْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب  الزََّبُد فَػَيْذَىُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما فََأمَّا ﴿وصدؽ اهلل تعالى إذ يقوؿ 

 . ٚٔالرعد  ﴾ اللَُّو اَْلْمثَاؿَ 
َوَلَقْد ﴿قاؿ تعالى:  ،ىذه المحن والفتنسبحانو ُر فيُػَقدّْ تعالى يريد أف يميز الخبيث من الطيب واهلل 
 . (ٖ) العنكبوت ﴾َصَدُقوا َولَيَػْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ  الَِّذينَ  فَػَليَػْعَلَمنَّ اللَّوُ  قَػْبِلِهمْ  ِمن فَػتَػنَّا الَِّذينَ 

 يوابن كثير والقاسم يوالبغو  يالعقيدة كالطبر  يىل التفسير منهم من سار على نهج السلف فأو 
 يالعقيدة وف يوأما من سار على طريق الخلف ف ،يوابن عثيمين والشنقيط يوأبى بكر الجزائر  يوالسعد

 يوالقرطب يفمنهم من سلك طريق اْلشاعرة كالسيوط ؛صناؼأهم على لعقيدة السلف فتفسيره مخالفات 
] انظر كتاب الشيخ الدويش "المورد الذالؿ في أخطاء تفسير ذا كتابو ى  يفالظالؿ مع أخطاء أخرى  يوسيد قطب ف

 .الظالؿ [
، ومن وغير ذلك كثير ريوالخازف والمنتخب اْلزى يالنسف :سلكت طريق اْلشاعرة يومن التفاسير الت

تفسير  :العقيدة من اْلشاعرة بالنسبة ْلىل السنة يبعد فأسلكت طريق المعتزلة وىم  يالتفاسير الت
 .لمكية "" الفتوحات ا يتفسير ابن  عرب :، ومن التفاسير الصوفية الباطنية اإللحاديةيالكشاؼ للزمخشر 
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 " العكٗدٚ الطخأٖٛ" املدالفات العكاٟدٖٛ يف

 مقدمة :
 : وبعد ،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ومن وااله

ا طلبة العلم ىر فى العقيدة الطحاوية لكى يحذفهذه الرسالة قد احتوت على ذكر المخالفات العقائدية 
تتضمن عقائد  واقتبسوا منها بعض العبارات التى ،فوا فى ذلك كتباً وا بها وقبلوىا وألّ ْلف بعض الناس اغترّ 

الرد على  ياْلقواؿ الحساف ف ]أسميتو  يالذ ؛ىذا الكتابفى  - إف شاء اهلل - غير صحيحة كما سترى
 . [برىامى وفريد وحساف 

ويوجد بهذا الكتاب ردود أخرى ولكن أكثرىا خاص بهؤالء ليعلم الناس الحق من الباطل والسنة من 
الحق ، و لحق أبلج والباطل لجلجف اْل - بإذف اهلل - ذلكبَػيَُّن لو البدعة وطالب العلم والحق والهداية َسَيتَ 

كلمتو أقاـ لو من يعارضو فيقذؼ اهلل بالحق على  ىراد اهلل تعالى أف يُػْعلِ أ، وإذا والباطل عليو ظلمةعليو نور 
 . سالـ ابن تيميةكلمات شيخ اإلوىذه من   ،الباطل فيدمغو

ناس السلفية ويتركوف كتب أئمة السلف كاإلماـ أحمد أ يعأف يدّ  مر العجيب والغريب جداً واْل
ثم يذىبوف إلى  ،وغيرىا البن تيمية كالعقيدة الواسطية  ،وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوىاب يواآلجر 

والسنة  ،والطيب والخبيث ،يتخبطوف فيجمعوف بين الغث والسمين ،أقواؿ اْلشاعرة والماتريدية وغيرىم
 .والحق والباطل  ،والبدعة

والعفانى  يْدُت عليهم وغيرىم كصالح الصاو العقائد من أمثاؿ من َردَ  يوىؤالء الذين يتكلموف ف
وابن حجر  يالعقائد عن النوو  يفيَػْنِقُل ف ي، وأما برىامما يأخذوف من الطحاوية كثيراً ويعقوب وأشباىهم  

 يالذ يالماتريد يالهند يكتابو " قراءة نقدية " بالكشمير   ياْلمر واستشهد ف، حتى بلغ بو يوالخطاب
ىل العلم أوىذا دليل على التعالم وعدـ الرجوع إلى كبار  ،عبد الوىابسالـ محمد بن شيخ اإل ييعاد

 .د ىو حق اهلل على العبي يْلخذ العلم عنهم وخاصة التوحيد الذ
ل شيئًا قبل أوانو من تعجّ  ى لهوانو، أور قبل أوانو تصدّ ومن تصدّ  خ الصحفية،وإف من شر البلية تشيّ 

 عوقب بحرمانو. 
 محمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثيراً والحمد هلل رب العالمينوصلى اهلل على نبينا 
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 (قديٌم ٍبال ابتداء دائٌم ٍبال انتهاء ) :ٖل الطخاّاق . 
اهلل الحسنى   أسماء يىذا اللفظ لم يرد ف (قديم بال ابتداء ) قولو بً باش معلكا :ال الػٔخ اق : الزد

 ،ءيولكن ذكره كثير من علماء الكالـ ليثبتوا بو وجوده قبل كل ش ،وغيرهرحمو اهلل كما نبو عليو الشارح 
 كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح .  يء منها بالرأيوأسماء اهلل توقيفية ال يجوز إثبات ش

اللغة العربية المتقدـ  يْلنو يُػْقَصُد بو ف ،أراده صاحب الكالـ يولفظ القديم ال يدؿ على المعنى الذ 
  .(ٜٖ) يس َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِف اْلَقِديِم ﴾ ﴿قولو سبحانو :  يكاف مسبوقاً بالعدـ كما فعلى غيره وإف  

 يولكن ال ينبغ ،قولو " قديم بال ابتداء" يذكرىا المؤلف وى يوإنما يدؿ على المعنى الحق بالزيادة الت
كما قاؿ   ،اْلوؿ – سبحانو –عنو اسمو  يويغن ،أسماء اهلل الحسنى لعدـ ثبوتو من جهة النقل يف َعدُّه
 (.ٛ)ص ﴿ُىَو اْْلَوَُّؿ َواآْلِخُر﴾وجل : عزّ 

أعوذ  } إذا دخل المسجد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصكاف رسوؿ اهلل  :الحديث الصحيح  يوقد ورد ذكر القديم ف
باب وىذا من  ،[٘ٔٚٗ]صحيح الجامع  {من الشيطاف الرجيم  القديم ووسلطانباهلل العظيم وبوجهو الكريم 

فُيْخبَػُر عن اهلل تعالى بأنو قديم،  ؛، وباب اإلخبار أوسع من باب اْلسماءاإلخبار وليس من باب اْلسماء
 ال ُيَسمََّى بذلك ْلف اْلسماء توقيفية .لكن و  ،ويَػْبِطشُ  ،كافرينوَيْمُكُر بال ،ء، وموجوديوش
 (قبل خلقو  مازاؿ بصفاتو قديماً )  : ٖل الطخاّاق. 

كما أنو ليس لذاتو بداية   ،فاهلل سبحانو وتعالى ليس لصفاتو بدايةٓكْل الػٔخ الفْشاٌ معلكا :  : الزد
فاهلل سبحانو وتعالى  ،قديمة النوع حادثة اآلحاد ي، وأما أفعالو سبحانو فهاً ُيوَصُف بأنو الخالق دائمًا وأبدفػَ 
وأما أنو يتكلم ويخلق فهذه أفعاؿ  ،الخلقوخالق قبل أف َيْصُدَر منو  ،تكلم قبل أف َيْصُدَر منو الكالـم

 . يط ابن الجوز  [ ٗٙٔص شرح الطحاوية ].متجددة وىكذا 
 فقد حجبو مرامو عن ع بالتسليم فهمو، ولم يقناـ على ما حظر عنو علمور فمن  ) : ٖل الطخاّاق ،

المعرفة وصحيح اإليماف فيتذبذب بين الكفر واإليماف والتصديق والتكذيب  يخالص التوحيد وصاف
 . ( مكذباً  وال جاحداً  واإلقرار واإلنكار َمْوُسوَساً تائهاً شاكاً ال مؤمناً مصدقاً 

ما  اوىذ ،عقيدة اْلشاعرة يمن ىذا أنو يَػْقِصُد باإليماف التصديق وبالكفر التكذيب فه يُفهم : الزد
 بالتصديق والكفر بالجحود.اإليماف  ؼُ رّْ يُػعَ أنو  يسار عليو الطحاو 
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 ال تحويو الجهات الست   ،تعالى عن الحدود والغايات واْلركاف واْلعضاء واْلدوات) : ٖالطخاّ قال
 . (كسائر المبتدعات 

وىذه طريقة  ،ىذا يخالف منهج السلف ْلنهم ال ينفوف عن اهلل إال مانفاه عن نفسو : الزد
يقولوف ليس بجوىر وال عرض وال جسم وال متصل وال  ،السلوب ] النفى [الكثرة من  يالمتكلمين ف

وأحيانًا يقولوف ننزه اهلل عن اْلعراض واْلبعاض واْلغراض يريدوف بهذه اْللفاظ  ،حيز يمنفصل وليس ف
 . الصفات الذاتية والفعلية يالموىمة نف

اْلغراض  يوبنف ،ء والنزوؿ والفرح والضحكيالصفات الفعلية مثل المج يراض نفعاْل يفيريدوف بنف
أبعاض للمخلوؽ وال يقاؿ  يصفة اليدين والوجو والقدـ وى ياْلبعاض نف يويريدوف بنف ،صفة الحكمةي نف

وإنما نستفصل عن معناىا فإف  ،وىذه اْللفاظ الموىمة ال نثبتها وال ننفيها ،حق اهلل تعالى يذلك ف
 .قا أثبتناه وإف تضمنت باطاًل رددناه تضمنت ح

جهة العلو وىذا حق فقد يراد بها  ،شاعرة والماتريدية وغيرىمل الجهة ينفيها أىل الكالـ من اْلمث
اد بها جهة سفل أو جهة علو تحيط باهلل وىذا باطل ْلف اهلل تعالى ر وقد ي ،-أى إثبات العلو هلل  - نؤمن بو

وقد دلت اْلدلة الشرعية والعقل والفطرة على العلو المطلق هلل  ،من خلقو عاٍؿ على خلقو فوؽ العرش بائن
وانظر شرح العقيدة الواسطية لعدد من أىل ، الشرعية على العلو الخاص بالعرش دلت اْلدلةكذلك و  ،تعالى

 . العلم منهم ابن ابراىيم وابن عثيمين وغيرىم
الكتاب والسنة  يالصفات الواردة ف يلنفوالحقيقة أف أىل الكالـ يستعملوف اْللفاظ الموىمة 

فوىا تهم اْلدلة من الكتاب والسنة حرّ ءذلك أنهم اعتقدوا اعتقادات فاسدة أوال ثم لما جا يوالسبب ف
 لتوافق معتقداتهم الفاسدة .

، القرآف والسنة يَجرَّ على اْلمة البالء من التأويل الفاسد أو بتحريف اللفظ الوارد ف يوىذا ىو الذ
 .ثم اإلعتقاد  والواجب ىو اإلستدالؿ ،الكالـ وغيرىم اعتقدوا ثم استدلوا وأىل

ويقوؿ إف كلمة صفة بدعة  ،فى الصفات ْلنو ال يثبتها يجهمرحمو اهلل ابن حـز  :ولنضرب مثاًل لذلك
 يوالسبب ف ،اإلعتقاد يالفروع ال ف يف اإلعتقاد ولكنو كاف ظاىرياً  يف ف ينبغى عليو أف يكوف ظاىرياً اوك

 .ىذا ىو اشتغالو بعلم الكالـ المبنى على العقوؿ ال على اْلدلة من الكتاب والسنة 
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م أوتوا فهومًا ولم وأنه ،سفة كسرواوقد ذكر شيخ اإلسالـ أف أىل الكالـ ال لإلسالـ نصروا وال للفال
 . ، وأوتوا ذكاءاً ولم يؤتوا زكاءاً يؤتوا علوماً 

  نيال لإلسالـ نصروا وال للعلماني يبأصحاب الفكر اإلسالم وفَ مَّ عمَّن ُيسَ  - بحمد اهلل - وكذلك أقوؿ
 -ال َكثػََّر اهلل منهم  -، وىم ُكثُر لى أف يسموا بالمعتزلة المحدثينأشبو بالمعتزلة اْلقدمين واْلو  م، وىاكسرو 

، وغيرىم من اْلسبق لمصر يوالعوا وعمارة ومحمد عبده المفت يوىويد يوالقرضاو  يمن أمثاؿ الغزال
 .ات متفاوتة فمستقل ومستكثر وىم مثل المعتزلة يقدموف العقل على النقل على درج ،العقالنيين

س مذىب سّ أممن  - أى الرازى – العقل والنقل " وىو كتابو "  يف يشيخ اإلسالـ على الراز  وقد ردَّ 
واقرأ كتاب العقل  :النونية يالقيم فبن اوكتاب الشيخ ىذا قاؿ فيو  ،اْلشاعرة الذى يقدـ العقل على النقل

 . [رية وشرح الواسطية البن عثيمينفتح رب البرية وتقريب التدم]انظر، الدنيا نظيٌر ثان   يوالنقل الذى ما له ف

 ( . وذلك من عقد اإليماف وأصوؿ المعرفة واإلعتراؼ بتوحيد اهلل تعالى وبربوبيتو ) :ٖل الطخاّاق 
 .إقرار بتوحيد الربوبية ولم يصرح بتوحيد اْللوىية ىذا  : الزد

 وبكل  ،معترفين ملسو هيلع هللا ىلصىل قبلتنا مسلمين مؤمنين ماداموا بما جاء بو النبى أ يونسمّ  ) : ٖل الطخاّقا
 (. ما قالو وأخبر بو مصدقين

 تفسير اإليماف بالمعرفة والتصديق ىو مذىب الجهمية والمرجئة. : الزد
 ّ( وال نكفر أحداً من المسلمين بذنب ما لم يستحلو ) :ٖ قال الطخا.  

وإف كاف يريد المكفرات القولية والعملية   ،إف كاف يريد الكبائر كالزنى والسرقة فهذا صحيح : الزد
 يوسيأت ،كفٌر بذاتها  يىصحف فهذا باطل ْلف ىذه المكفرات الم أالدين والسجود للصنم ووط كسبّْ 

 ي" باب جامع " وفيو فوائد ف يف -إف شاء اهلل  -نقل المزيد من الصاـر المسلوؿ وغيره فى بياف ذلك 
 وهلل الحمد والمنة ػ  ،مسائل الكفر واإليماف وتبلغ عشرين فائدة

 وال نأمن عليهم وال نشهد  ،ونرجو للمحسنين أف يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمتو ) : ٖالطخاّ قال
 .(بالجنة  مله

بالجنة   ملسو هيلع هللا ىلصإال من شهد لو رسوؿ اهلل  - رحمو اهلل -مراده  : بن باز معلقاً اؿ الشيخ قا : الزد
 . كالعشرة ونحوىم
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 (خرج العبد من اإليماف إال بجحود ما أدخلو فيو وال ي ) :ٖ ل الطخاّقا. 
ىل السنة الكفر أىذا ىو قوؿ المرجئة الذين يجعلوف الكفر ىو الجحود والتكذيب وعند  : الزد

 نواع :أأربعة 
 كفر الجحود والتكذيب.                        .ٔ
 كفر اإلستكبار . .ٕ
 كفر اإلعراض .                              .ٖ
 كفر الظن والشك. .ٗ

 ، ونواقض اإليماف القولية والعملية.يحافظ حكمانظر معارج القبوؿ ل
 (والتصديق بالجنافواإليماف ىو اإلقرار باللساف ) :ٖ ل الطخاّاق. 

ىذا التعريف فيو نظر وقصور والصواب الذى عليو أىل  معلكا :زمحُ اهلل  بً باشال الػٔخ اق : الزد
وليس الخالؼ بينهم )أى المرجئة( وبين أىل السنة فيو  ،اإليماف : قوؿ وعمل وإعتقادالسنة والجماعة أف 

 اىػ .ر كالـ أىل السنة وكالـ المرجئةويترتب عليو أحكاـ كثيرة يعلمها من تدب يومعنو  يلفظياً بل ىو لفظ
 (واإليماف واحد وأىلو فى أصلو سواء  ) : ل الطخاّٚقا . 

فليس إيماف الرسل كإيماف  ،ىذا فيو نظر بل ىو باطل معلكا :زمحُ اهلل  بً باشال الػٔخ اق : الزد
وىكذا ليس  ،مثل إيماف غيرىماهلل عنهم  يرضكما أنو ليس إيماف الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة ،  غيرىم

وىذا التفاوت بحسب ما فى القلب من العلم باهلل وأسمائو وصفاتو وما  ،إيماف المؤمنين كإيماف الفاسقين
 اىػ. وىو قوؿ أىل السنة والجماعة خالفاً للمرجئة ومن قاؿ بقولهم ،شرعو لعباده

 (والمؤمنوف كلهم أولياء الرحمن  ) : ل الطخاّٚقا . 
اَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم  َأال ِإفَّ َأْولَِياء الّلوِ  ﴿قاؿ تعالى :  ىذا فيو نظر بل التعبير بلفظ القرآف أولى، : الزد

، وليس على يفهو هلل ول يتق ، فكل مؤمن(ٖٙ-ٕٙيونس ) ﴾الَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يَػتػَُّقوفَ * َواَل ُىْم َيْحَزنُوَف 
 اإلطالؽ كما َأطََلَق المصنف.

 وإف  ،دوفالنار ال يخلدوف إذا ماتوا وىم موحّ  يف ملسو هيلع هللا ىلصىل الكبائر من أمة محمد أو )  : ل الطخاّٚقا
 .(لم يكونوا تائبين بعد أف لقوا اهلل عارفين 

 ىذا تقرير لمذىب الجهمية الذين يفسروف اإليماف بالمعرفة . : الزد



  األقْال احلطاٌ 65  
 

 (ى أىل معرفتو وذلك بأف اهلل تعالى تولّ )  : الطخاّٚل قا . 
 تفسير اإليماف بالمعرفة قوؿ الجهمية.  : الزد

 (ولم يكلفهم اهلل تعالى إال ما يُِطيقوف  وال يُطيقوف إال ما كلفهم )  : ل الطخاّٚقا. 
أكثر مما كلفهم بو ىذا غير صحيح بل المكلفوف يطيقوف  معلكا :زمحُ اهلل  بً باشال الػٔخ اق : الزد

 .فضاًل منو وإحساناً  دينهم حرجاً  يولكنو عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم ف ،سبحانو

 "ِن ٖكاه الطخأٖٛ أً الشمفٗٛ "

ولكن ال يقاؿ العقيدة السلفية كما رأيت من يقوؿ  ،ىذه العقيدة تُنسب لصاحبها فيقاؿ الطحاوية
 .وما ذُكر فيها من عبارات المتكلمين  ،باب اإليماف والكفر يالسلف فمخالفتها لعقيدة ل ،بذلك

 لم يذكر فيها من الصفات الفعلية إال الرضى والغضب .رحمو اهلل  يوزيادة على ذلك أف الطحاو 
كصفة اإلستواء على ال يثبتوف الصفات الفعلية هلل   ؛ريديةومن المعلـو أف أىل الكالـ كاْلشاعرة والمات

ء والفرح والضحك، وال يثبتوف من الصفات الذاتية إال صفة العلم والسمع والبصر يوالنزوؿ والمجالعرش 
 .والحياة واإلرادة والقدرة 

الذى يثبتونو ىو فى الحقيقة صفة العلم  النفسىْلف الكالـ  ،بتونها حقيقةوأما صفة الكالـ فال يث
وىو صفة ذاتية باعتبار اْلصل وفعلية باعتبار  ،وليس الكالـ الذى وصف اهلل بو نفسو ووصفو بو رسولو

 . آحاد الكالـ، واهلل تعالى يتكلم متى يشاء كيف يشاء بما شاء، وكالمو بحرؼ وصوت يليق بجاللو
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 األخطاء العقائدٓة فى كتاب اإلمياٌ
 محمد نعيم ياسين للدكتور

 
ومما  ،عليها أنبوأف ويتضمن أخطاء عقدية أحببت  ،ىذا الكتاب مشهور بين الناس خاصة الشباب

والحق من الباطل إال إذا  ،والسنة من البدعة ،رء ال يمكن أف يعرؼ الخطأ من الصوابينبغى ذكره أف الم
ابتلى بو أكثر  وىو مرض الشهوة الذى ،يريد الحق والهداية سالمًا من الهوى اً علم منصف كاف طالبَ 

ـْ َتْحَسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم َيْسَمُعوَف َأْو  رَأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُو َىَواُه َأفَأَْنَت َتُكوُف َعَلْيِو وَِكيالً أَ  ﴿قاؿ تعالى  ؛الخلق َأ
  (.ٗٗ/ٖٗالفرقاف)  ﴾ يَػْعِقُلوَف ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ َسِبياًل 

 - بإذف اهلل -والشهوة التى سببها الهوى فإنو  ،ببها الجهلمًا من الشبهة التى سفإذا كاف العبد سال
غير صالحة أى  ةف عنده إرادسيصل إلى الحق، ومرض الشهوة ىو إرادة غير الحق وذلك بأف يكوف اإلنسا

قاؿ شيخ اإلسالـ  ،ال يريد الحق إما لجاه أو منصب أو ماؿ أو شهرة أو كبر أو حسد أو عصبية ،فاسدة
 ."لهدى منو تبين لو طريق الحق باً للامن تدبر القرآف ط ":فى العقيدة الواسطية رحمو اهلل ابن تيمية 

 الصفات الفعمٗٛ -1

ت الذات القديمة أف يكوف لها صفة حديثة، لّ وقاؿ الواسطى : وج ) :ذنس املؤلف مً تفطري الكسطدٙ
 ( وىذا كلو مذىب أىل الحق والسنة والجماعة ،ستحاؿ أف يكوف للذات الُمحدثة صفة قديمةاوكما 

 .ط مكتبة السنة - ٙٔص
ىذا الكالـ الذى ذكره القرطبى ونقلو نعيم ياسين يتضمن نفيًا للصفات الفعلية التى ُيحدثها  : الزد

اهلل تعالى بمشيئو وحكمتو مثل صفة النزوؿ وىو فعل جديد، وكالمو تعالى بالقرآف بحرؼ وصوت وىو 
أى جديد إنزالو، وىذا الذى  ،(ٕاْلنبياء ) ﴾يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبِّْهْم ُمْحَدٍث  َما ﴿جديد إنزالو قاؿ تعالى 

 .بن كثير فى تفسير أوؿ سورة اْلنبياء اعليو السلف وأىل السنة وذكره 
نهم من الفرؽ أوالحقيقة  ،وما ذكره القرطبى إنما ىو مذىب اْلشاعرة وىم يظنوف أنهم أىل السنة

، وقالوا بالكسب صفات وكالـ اهلل والعلوفى ال أىل اْلىواء والبدع لمخالفتهم أىل السنة ؛الثنتين والسبعين
والتوحيد عندىم  ،وىو الجبر ونفى الحكمة، وابتلوا بعد ذلك بالقبورية والصوفية ولم يقولوا بتوحيد اإللهية

 .وفى باب اإليماف مرجئة وجهمية  ،فى الربوبية، وعلى ىذا فال شرؾ عندىم فى اْللوىية
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وتفسيره فى العقيدة مخالف لعقيدة السلف، ومما ينبغى ذكره أف المؤلف  ،نخطأ بيّ فقوؿ القرطبى 
 بو لطريقة المتكلمين فى اْللفاظ الموىمة .تنيثبت صفات اْلفعاؿ ولكنو لم يفطن وي

 وشألٛ التفٕٖض -2

حيث نقل  ،كالمًا للشوكانى فى مسألة الصفات فيو إيهاـ بالتفويض فى معانى الصفات ىكل املؤلف
عليو الدليل وأمسكوا عن القيل والقاؿ وقالوا، قاؿ  ذا سأؿ سائل عن شئ من الصفات تلْواوا إ) وكان :قولو

 . (ٜٔص)اىػ  .اهلل ىكذا وال ندرى بما سوى ذلك وال نتكلف وال ننطق بما لم نعلمو (
ْلنو يؤدى إلى تجهيل  ؛من المعلـو أف مذىب أىل التفويض من شر مذاىب أىل اإللحاد الزد :

 . كار الصفاتواستطالة الفالسفة وتكذيب القرآف وإن ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 
والباطل التفويض فى المعنى، ومذىب  ،والتفويض نوعاف حق وباطل، فالحق ىو التفويض فى الكيفية

معلـو والكيف اإلستواء  : رحمو اهللوالمعنى معلـو وثابت كما قاؿ مالك  ،السلف التفويض فى الكيفية
وىذه  ،ال اهللوالكيف ال يعلمو إ ،فاالستواء معلـو المعنى وىو العلّو واإلرتفاع، مجهوؿ أو غير معقوؿ
 .انظر لألىمية فتح رب البرية وتقريب التدمرية وشرح الواسطية البن عثيمين رحمو اهلل اىػ ،قاعدة فى كل الصفات

 لِٕٗٛشسك األ -3

أو شجرٍة أو حجٍر  لىٍّ أو نبٍى أو و  من المعلـو أف الشرؾ فى اْللوىية ىو اتخاذ العبد غير اهلل من ملكٍ 
من أفراد العبادة من دعاء أو نذر أو ذبح أو غير ذلك،  اً ، يعبده كما يعبد اهلل أو يصرؼ لو فردأو غير ذلك

فمن صرؼ نوعًا من أنواع العبادة لغير اهلل فهو مشرؾ شركًا أكبر حتى ولو كاف ال يعتقد فيمن صرؼ لو 
 .ْلف المشركين كانوا يؤمنوف بربوبية اهلل ولكنهم أشركوا بعبادة غيره  ؛والضر لك النفعبادة الربوبية ومالع

 .إذا فهمت ذلك سيتبين لك الخلل والخطأ فيما سأذكره من قوؿ نعيم ياسين 
 نوع يتضمن الطعن فى اْللوىية . -ٖفى ذكر أنواع النواقض رقم  :157قال فٙ ص

عتقادًا يتضمن إنكار ىذا الحق هلل إ) فمن قاؿ قواًل أو فعل فعاًل أو اعتقد  :159ل فٙ ص اثه ق
وإنما دخل ) ل اثه ق عن دين اهلل ( سبحانو وتعالى أو انتقاص شئ منو لغير اهلل عزوجل فقد كفر وارتدّ 

كاف ىذا الكفر على معظم الكافرين بسبب إنكارىم استحقاؽ البارى بأف يفرد فى توجيو العبادة إليو سواء  
أو بما يدؿ عليو لهذا اْلمر سواء أكاف ىذا اإلقرار تصديقًا بالقلب  اإلنكار بالقلب وىو اإلعتقاد،

 واعتقادًا، أو قواًل أو فعاًل يدؿ عليو ( اىػ .
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أى ما يكفر بو المرء ليس ىو الشرؾ فى اْللوىية  ؛خالصة كالمو أف الناقض لإلسالـ والدين الزد :
كالمو فلو أفَّ المرء قاؿ   وعلى حدّْ  ،لمرء عدـ استحقاؽ البارى للعبادةبمعنى اعتقاد ا ؛وإنما ىو الطعن فيها

مدد يا بدوى أو يا على أو طاؼ بالقبر أو سجد للوثن وىو معتقد فى قلبو أفَّ العبادة هلل ولكن ىو نفسو 
وىذا مذىب المرجئة ويمكن النظر فى مبحث "باب جامع"  ؛يصرفها عمليًا لغير اهلل ال يكوف مشركًا بذلك

 .فوائد فى مسائل الكفر واإليماف لمعرفة حقيقة ذلك 
فال أثر لو بل ىو عزؿ  ،وقاؿ أعتقد أنو باطل القانوفبن حكم مع ؛قال الػٔخ ذلند بً إبسأٍه

  .هللمن فتاوى الشيخ رحمو ا تقد أنها باطل .اىػكمن قاؿ أعبد اْلوثاف وأع  ،للشرع
كالـ المؤلف ال يكوف مشركاً من قاؿ مدد يا بدوى حتى يعتقد بقلبو استحقاؽ البدوى شيئاً   وعلى حدّْ 

من اْللوىية وىذا مذىب المرجئة، ومضموف الكالـ أنو ال كفر إال باإلعتقاد بالقلب ال بالقوؿ والفعل دوف 
 .لو  اعتقاد مصاحبٍ 

وىو أف الذى يقوؿ شركاً أو يفعلو ال يكوف مشركاً إال إذا  ٓٙٔص يذكره ف ابقوكرر معنى الكالـ الس
استحقاؽ الخالق للعبادة وإثباتو لغير اهلل تعالى وىذا ىو اإلرجاء بعينو وسيأتيك إف شاء اهلل  ياعتقد بقلبو نف

 مبحث " باب جامع " . يموضعو ف يباب الكفر ف يحقيقة مذىب المرجئة والجهمية ف

 إزجاٞ ٔاضح -4

لسانو وامتنع عن العمل دؽ بقلبو أو بوأجمعوا أيضًا على أف العبد لو ص ) : 139ؤلف فٙ ص قال امل
 . ( بجوارحو، فإنو يكوف عاصياً هلل ولرسولو

 .ناقاًل عن شرح " العقيدة الطحاوية " ) والكل متفقوف على عدـ التكفير بترؾ العمل ( ل اّق
) وىذا اإلقرار واإلعتراؼ فى الواقع نوعاف : اعتراؼ نظرى بالتصديق، واعتراؼ  143ل فٙ صاّق

عملى بالطاعة والتطبيق، فمن اقتصر على اْلوؿ كاف إيمانو ناقصاً، وبقدر ما يزداد من اإليماف، والبد لتماـ 
 اإليماف من النوعين كليهما ( اىػ . 

كذلك  و " باب جامع  " انظر مبحثؾ العمل، ىذا إرجاء واضح والسلف مجمعوف على كفر تار  الزد :
 براءة أىل الحديث والسنة من بدعة المرجئة " للكثيرى .كتاب " 
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 ٌكن وَ الطخأٙ -5

بما كاف قد جحده من أمور  ) وأما المرتد عن اإلسالـ فإنو ال ُيحكم بإسالمو إال إذا أقرَّ  قال املؤلف
ى أىل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما ) ونسمّْ  ىفظ األمس يف ٖذنس قْل الطخاّ 55ّفٙ صاإليماف ( 

) وال نكفر أحدًا من أىل القبلة  ّنرلو قْلُوبكل ما قالو وأخبر مصدقين (  ،معترفين ملسو هيلع هللا ىلصجاء بو النبى 
 يماف إال بجحودلمن عملو، وال يخرج العبد من اإل وال نقوؿ ال يضر مع اإليماف ذنب ،بذنب مالم يستحلو
 .  ما أدخلو فيو ( اىػ

أف  ومن المعلـو ،على ذلك فى رسالة اْلخطاء العقائدية فى العقيدة الطحاوية قد سبق الردّ  الزد :
ماتُريدية مرجئة، وىذه العقيدة منتشرة بين من ينتسب للسلفية وكذلك وىم حناؼ من اْلرحمو اهلل  يالطحاو 

 . اضحن و رجاء فيو بيّ واإل ،يم ياسينىذا الكتاب لنع
) فإف من قاؿ قواًل أو فعل فعاًل يدؿ على إنكار شئ مما  : اليكل بً الطخاّٚ بعد 156قال فٙ ص

يكوف قد نقض إقراره السابق بالشهادتين وخرج من دين اهلل، فإف كاف قولو أو فعلو مطابقًا لحقيقة نيتو 
 واعتقاده كاف كافراً ( اىػ . 

الدين والسجود  كسبّْ الفعلية بذاتها  ر اإلنساف بالمكفرات القولية و ولو واضح أنو ال يكفّْ ق الزد :
وفى الكتاب مواضع  ،للصنم حتى يستحل ذلك ويعتقده بقلبو كما فى قولو ) مطابقاً لحقيقة نيتو واعتقاده (

 أخرى يقوؿ فيها باإلرجاء، واهلل المستعاف وال حوؿ وال قوة إال باهلل . 
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 األخطاء مً كتاب عقٔدة أٍل السية ّاجلناعة
 فريد ألحمد

 

 أٔه ٔاجب عمٜ املهمف -ٔ

 . ( أوؿ واجب على المكلف معرفة اهلل عز وجل )  1قال فسٓد يف ص
فاعلم أرشدؾ اهلل أف فيها مسائل غلط ،  : زمحُ اهللقال غٔخ اإلضالو ذلند بً بدد الٍْاب  الزد :

النظر في الوجود ثم معرفة العقيدة ثم علم التوحيد وىذا  ؛اْلولى : قولك أوؿ واجب على كل ذكر وأنثى
وإنما الذي أتت بو الرسل أوؿ واجب ىو  ،وىو من علم الكالـ الذي أجمع السلف على ذمو ،خطأ

 . [٘ٓٔ/ٔ]الدرر السنية و أنت في اْلوراؽ التوحيد ليس النظر في الوجود وال معرفة العقيدة كما ذكرت
 ي في نفس المسألة.على برىام وقد سبق الردُّ 

 الكصد وَ تعمي العكٗدٚ  -2

 ( وىكذا يبدو لنا بجالء أف العقيدة إنما يقصد بها تهذيب السلوؾ وتزكية النفوس ) 6قال فسٓد يف ص
 وبصيرة وما  شريك لو على بينةالصحيح أف يقاؿ أف العقيدة يقصد بها عبادة اهلل وحده ال الزد :

 . ذلكثار آذكره المؤلف فإنما ىو من 

 اإلمياُ  -3

 . )اإليماف لغة : ىو التصديق(  90قال فسٓد يف ص
 ْلف اإليماف في اللغة ليس مجرد التصديق بل ىو التصديق وزيادة اإلقرار. ؛ىذا قوؿ اْلشاعرة الزد:

وفي الشرع  ،وال إقرار إال بتصديق في اللغة ،اإليماف ىو اإلقرار : زمحُ اهللقال الػٔخ بً بجٔنني 
 ىا.أوسع وىذا من الغرائب 

 ْلف التعريف اللغوي يكوف أوسع من الشرع ولكن في اإليماف العكس. 
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 :وانظر لذلك 
 .المخالفات العقدية في فتح الباري لعلي الشبل  -ٔ
 .إتحاؼ النبالء برد شبهات من وقع في اإلرجاء لعلي موسى  -ٕ
 .( ٕٛٛ/ٚالفتاوى البن تيمية ) -ٖ
 .ٖٔٔالعمل بمسمى اإليماف صالتبياف لعالقة  -ٗ
 . براءة أىل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد الكثيري -٘

 تفشري اإلمياُ باملعسفٛ -4

        في النار ملسو هيلع هللا ىلصوأىل الكبائر من أمة محمد  : )رحمو اهلل نقاًل عن الطحاوي  12قال فسٓد يف ص
 .( وإف لم يكونوا تائبين بعد أف لقوا اهلل عارفين ،ال يخلدوف فيها إذا ماتوا وىم موحدوف

 . تفسير اإليماف بالمعرفة ىو قوؿ الجهمية الزد :
، وىم اثنتا عشرة اختلفت المرجئة في اإليماف ماىو : بً األغعسٖ قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘ ىكال 

وبرسولو وبجميع ما جاء من عند اهلل فرقة: الفرقة اْلولى منهم يزعموف أف اإليماف باهلل ىو المعرفة باهلل 
 .[ ٖٗ٘/ٚالفتاوى ] وىذا القوؿ يحكى عن الجهم بن صفواف ،فقط

 ال ٌهفس أحدًا وَ أِن الكبمٛ  -5

 ( وبذنب مالم يستحلوال نكفر أحداً من أىل القبلة  ) ىاقال  بً الطخاّٖ 13قال فسٓد يف ص
أف أىل السنة  -رحمو اهلل  -مراده  الهالو :معلكا  بلٙ ٍرا زمحُ اهلل قال الػٔخ ابً باش الزد :

خر بذنب يرتكبو كالزنا وشرب الخمر والربا آلوالجماعة اليكفروف المسلم الموحد المؤمن باهلل واليـو ا
  دار القاسم [ٛٔالتعليق على الطحاوية ] . وعقوؽ الوالدين وأمثاؿ ذلك مالم يستحل ذلك فإف استحلو كفر

أىل السنة متفقوف على أنهم اليكفر بالذنب فإنما نريد  ؛ونحن إذا قلنا تٔنٔ٘ :ل غٔخ اإلضالو ابً اق
 [ ٖٔٓ/ ٚالفتاوى ] . بو المعاصي كالزنا والشرب

أو كفراً  ،الدين واإلستهزاء بو وقد يكوف كفرًا قوليًا كسبّْ  ،وينبغي أف يقاؿ أف الذنب قد يكوف كبيرة
، ال يشترط لتكفير صاحبو اإلستحالؿعمليًا كمن يطأ المصحف ويدوس عليو متعمدًا ذاكرًا فمثل ىذا 
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ويكفر بقصده القوؿ الكفري والعمل الكفري بدوف استحالؿ حتى ولو لم يقصد بقلبو الكفر وإنما قصد 
  . قوؿ الكفر وفعلو

 . [ٛٚٔ]الصاـر المسلوؿ ص ال يقصد الكفر أحد إال نادراً  : ّقد قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘
، والكفار كاليهود والنصارى ومشركو العرب يكفروف ويزعموف أنهم مؤمنوف ويحسبوف أنهم مهتدوف

 . الكبيرة كالزنا والشرب كما سبق ؛ستحالؿوالذي يشترط لتكفيره اإل

 حصس الهفس يف اجلخٕد -6

 يماف إال بجحود ما أدخلو فيو (ج العبد من اإل)وال ُيخر  ىاقال  بً الطخاّٖ 13ل فسٓد يف ص اق
فإف الكافر يدخل  ،ىذا الحصر فيو نظر :كا  بلٙ ٍرا الهالو ُمعِلزمحُ اهلل بً باش اقال الػٔخ  الزد :

ا أوجب كفره في اإلسالـ بالشهادتين إذا كاف ال ينطق بهما فإف كاف ينطق بهما دخل اإلسالـ بالتوبة ممّ 
 .[ ٕٓالعقيدة الطحاوية ص ]وقد يخرج من اإلسالـ بغير الجحود ْلسباب كثيرة 

، ر الكفر على الجحود مذىب المرجئةْلف قص ؛ىذا الكالـ فيو مؤاخذة ٓكْل الػٔخ الفْشاٌ :
 -قال إىل أٌ -ونواقض اإلسالـ كثيرة منها الجحود ومنها اإلستهزاء بالدين أو بشيِء منو ولو لم يجحده 

اب المتعالمين اليـو ُيحاولوف إظهار ىذا المذىب من أجل أف يصير الناس في سعة من الدين وبعض الكتّ 
، إذا سجد للصنم وقاؿ انا ماجحدت وأنا معترؼ بالتوحيد إنما ىو داـ أنو لم يجحد فهو مسلم عندىم ما

يقولوف: ىذا مسلم ْلنو لم  ،الدين الرسوؿ أو سبَّ  اهلل أو سبَّ  أو ذبح لغير اهلل أو سبَّ  ،ذنب من الذنوب
  [ٕٜٔ/ٕٔوانظر الدرر السنية ] ،[ٙٛٚشرح العقيدة الطحاوية ص] .اىػيجحد ىذا غلط كبير وىذا يضيع الدين

 اشرتاط الكصد يف التهفري   -7

 ) فإف كاف قولو أو فعلو مطابقاً لحقيقة نيتو واعتقاده كاف كافراً في الدنيا واآلخرة (  14ل فسٓد يف صاق
 اشتراط تطابق القوؿ مع النية في مسألة التكفير ىو قوؿ الجهمية .  الزد :

عن رفع نهيناكم أي إنما  : زمحُ اهلل قال اإلماو ابً نجري ،﴾ َأْف َتْحَبَط َأْعَماُلُكمْ  ﴿فإف اهلل تعالى قاؿ 
 فُيحبط عمل من أغضبو وىو ال يدري. ؛ف يغضب من ذلك فيغضب اهلل تعالى لغضبوالصوت عنده خشية أ

 ْهزُِئوَف﴾﴿َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم لَيَػُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَػْلَعُب ُقْل أَبِاللَِّو َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْستػَ وقاؿ تعالى 
 . (٘ٙ،ٗٙ)التوبة 
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فإنك إذا عرفت أف اإلنساف يكفر بكلمة ُيخرجها من  : زمحُ اهللد بً بددالٍْاب ل اإلماو ذلناق
 .[ٔٔكشف الشبهات ص  ].نها تقربو من اهلل تعالى أوقد يقولها ويظن  ،وقد يقولها وىو جاىل فال يُعذر ،لسانو

وقدر الشرؾ  ،عند اهلل عز وجلقدر التوحيد نفتح لو معرفة ا ،ىذا فهمًا جيداً فمن فهم  :ل أٓطا  اّق
أعني المعرفة التامة كما تعرؼ أف القطرة من البوؿ تُنقض  ،لك ذا عرفت ىذا بعد أربع سنين فنعماولكن إ

 .[ ٖٕٔ/ٔالدرر السنية  ] الوضوء الكامل إذا خرجت ولو بغير اختياره
 .فانظر إلى دقة فهم ىذا اإلماـ أف اإلنساف قد يكفر ولو بغير اختياره 

من  ،أخبرنا عن اهلل أف أفضل الخلق ملسو هيلع هللا ىلصالمسألة الرابعة : معرفة أف محمدًا  : زمحُ اهلل قال أٓطا ّ
فكيف  ،نةالمالئكة واْلنبياء لو يجري منو الشرؾ من غير اعتقاد أنو ممن حبط عملو وُحرمت عليو الج

لك لكن تعرؼ أف المتوضئ  فنعماعة إف عرفتها في أربع سنين ، فهذه المسألة الراببغير اْلنبياء والمالئكة
 . [ٚٙٔ/ٔالدرر  ]ينتقض وضوءه بقطرة بوؿ مثل رأس الذباب من غير قصد ولكن قّل من يعرفها 

الثامنة عشر : أف التلفظ ، السابعة عشر : أف الشرؾ أكبر مما يخطر بالباؿ ّقال أٓطا  زمحُ اهلل :
 .[ٖٜ/ٖٔالدرر ]وال عدـ الكراىية للشرؾ في كفر من تكلم بها عقيدة القلب بالشرؾ بكلمة واحدة ال يشترط

 شسك السبٕبٗٛ -ٛ

عتقاد كثير من عواـ المسلمين أف ىناؾ في الكوف أقطابًا وأبدااًل من اْلولياء ا)  25ل فسٓد يف صاق
ويضروف  ،ويعطوف ويمنعوف ،وف ويعزلوفوالصالحين لهم قدر من التصرؼ معين في حياة الناس فهم يولّ 

  . (وينفعوف 
 ،الربوبيةبفإنهم كانوا يقروف  ،ىذا شرؾ في الربوبية لم يحدث لمشركي مكة وأكثر اْلمم : الزد

أعظم من شرؾ الجاىلية اْلولى  ؛والذين يعتقدوف باْلبداؿ واْلقطاب والغوث اْلعظم مشركوف شركًا أكبر
، وعلى طريقة أحمد فريد وبرىامي وغيرىما فإف وىؤالء شركهم في الربوبية ،لوىيةحيث كاف شركهم في اْل

وفي الحقيقة   - ي تلبيس شيوخ الصوفيةأ -ارة بالجهل وتارة أخرى بالتلبيس ىؤالء مسلموف حيث يعذرونهم ت
 .فَػَقْد َخِسَر ُخْسَرانًا مُِّبيًنا﴾﴿َوَمن يَػتَِّخِذ الشَّْيطَاَف َولِيِّا مّْن ُدوِف اللَِّو كل ىذا من تلبيس إبليس قاؿ تعالى 
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 أمساٞ اهلل أعالً ٔأٔصاف -9

  . ) أسماء اهلل عّز وجّل ىي اْلسماء الدالة على اهلل عّز وجّل ( 27ل فسٓد يف صقا
القاعدة الثانية: أسماء اهلل تعالى أعالـ وأوصاؼ أعالـ  : زمحُ اهللقال الػٔخ ابً بجٔنني  الزد :

 .[  ٔٔالقواعد المثلى ص ]باعتبار داللتها على الذات وأوصاؼ باعتبار ما دلت عليو من المعاني 

 بٗاُ وا ٔزد يف الشىاه -11

) قاؿ البغوي : قاؿ أبو سليماف الخطابي : ليس فيما ُيضاؼ إلى اهلل عّز وجّل من  35ل فسٓد يف صاق
 . صفة اليدين شماؿ ْلف الشماؿ على النقص والضعف (

يطوي اهلل عز وجل السماوات يـو  } ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل رضي اهلل عنهما اهلل بن عمر  عن عبد الزد :
أين الجباروف ؟ أين المتكبروف ؟ ثم يطوي اْلرضين  ،ثم يقوؿ : أنا الملك ،ثم يأخذىن بيده اليمنى ،القيامة
 .[ٕٛٛٚمسلم ] { أين الجباروف ؟ أين المتكبروف ؟ ،ثم يقوؿ : أنا الملك ،بشمالو

المسألة السادسة :  :في آخر باب من كتاب التوحيد : زمحُ اهللالٍْاب  قال اإلماو ذلند بً بدد
  . التصريح بتسميتها الشماؿ

شرح كتاب  ]نو سبحانو لو يمين وشماؿ وفي ىذا إثبات الصفات هلل وأ : زمحُ اهللقال الػٔخ ابً باش 
 . [ ٖٛٔالتوحيد ص

    ولكن إذا كانت لفظة " شماؿ " محفوظة فهي عندي ال تنافي   :زمحُ اهلل ػٔخ ابً بجٔنني قال ال
ناقصة عن اليد  ،ْلف المعنى أف اليد اْلخرى ليست كيد الشماؿ بالنسبة للمخلوؽ ؛" كلتا يديو يمين "

  .فيقاؿ " كلتا يديو يمين " أي ليس فيها نقص  ،اليمنى
بل كلتا  ،وإذا وصفنا اليد اْلخرى بالشماؿ فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى :ّقال أٓطا  

  .[ٖٖٚ/ٕالقوؿ المفيد ] .يمين  -سبحانو وتعالى  -يديو 
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 التأٖٔن ٔالتفٕٖض -11

) قاؿ النووي : وظاىر السياؽ أنو ضحك تصديقًا لو بدليل قراءتو اآلية  ٍامؼ 36ٓكْل فسٓد يف ص
 . واْلولى في ىذه اْلشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيو ( ،على ما قاؿ الحبر

  .إثبات بال تمثيل وتنزيو بال تعطيل  :نقوؿ في باب الصفات  أفىذا كالـ خطأ والصحيح  الزد :
إذا كاف يريد بالتأويل صرؼ اللفظ عن ظاىره  :قال الػٔخ بلٕ الػدل معلكا  بلٙ نالو اليّْٖ الطابل

طردىا فيو  –بن حجر اأي  -فهو حق وىذه قاعدة سديدة ومهمة في باب اْلسماء والصفات ليت الحافظ 
  [ ٛ٘المخالفات العقدية في فتح الباري  ] .ليها بال كيف إويضاؼ 
وأمثالهم في العقائد دليل  -رحمهم اهلل  -نقوالت برىامي وفريد عن النووي وابن حجر والخطابي إف 

وال يميزوف بين من ىم على عقيدة السلف ومن ىم  ،على أنهم جمعوا بين السنة والبدعة والحق والباطل
ومع كونهم يقرأوف الكتب التي تدلهم على ىذا التفريق ولكن ُيصروف  ،على عقيدة الخلف من المعطلة

 . عد ذلك يّدعوف السلفية ويحرفونهاعلى ما ىم عليو ثم ب
وأحيانًا يفوض وما ذكره  وابن حجر في ىذا الباب مضطرب فتارة يأوؿ وأحيانًا يثبت ،والنووي أشعري

وليس كما قاؿ  ،اعتقاد التنزيو ( يدؿ على التفويضمع ) الكف عن التأويل  : عن النووي بقولو ابن حجر
يو  التأويل أو التفويض مع التنز  ختيار في باب اْلسماء والصفات بينالشيخ الشبل ْلف اْلشاعرة عندىم اإل

 اْلشعرية القبورية التي كانت ُتدرس في اْلزىر قديماً يقوؿ :كما ذكر صاحب ما ُيسّمى بجوىرة التوحيد 
 يهاً تنز  ـْ ورُ  لو أو فوّْضشبيو              أوّْ وكل نِص أوىم الت

من والمفوضة أشّر  ،التفويض في المعنىومن المعلـو أف مذىب السلف ىو اإلثبات والتنزيو وليس 
 . ي التفويض أي ال معنى آليات الصفات وىذا باطلوىم أي اْلشاعرة يظنوف أف عقيدة السلف ى ،المؤولة

وكما علمت أف اْلمر عندىم فيو قوالف  ،وكالـ النووي وابن حجر الذي نقلو فريد يدؿ على التفويض
 .أو التفويض مع اعتقاد التنزيو  ،إما التأويل وىو التحريف

موىمة للباطل أي التشبيو حتى قاؿ أحدىم وىو الصاوي في  ويجعلوف آيات وأحاديث الصفات
تعليقو على حاشية الجاللين ) إف اْلخذ بظاىر القرآف والسنة كفر ( ويقصد ظاىر آيات الصفات ْلنها 

، ورد عليو ابن حجر آؿ بوطامي قاضي المحكمة الشرعية في قطر منذ عندىم توىم التشبيو والتشبيو كفر
وكذلك رد  يكونا أصلين من أصوؿ الكفراف ". فأتنزيو السنة والقرآف عن  " ماىازمن قريب في رسالة أس

ـْ َعَلى قُػُلوٍب َأقْػَفاُلَها ﴾الشنقيطي على الصاوي المصري عند تفسير قولو تعالى   ﴿ َأَفاَل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ
 . (ٕٗ) سورة محمد
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 صفات األفعاه  -12

ى فوؽ السماء محمد الجويني ما ملخصو: العبد إذا أيقن أف اهلل تعال) قاؿ أبو : 53ٓكْل فسٓد يف ص
 . ( قدمو ف في صفاتو كما كاف فيوال كيفية وأنو اآل عاٍؿ على عرشو بال حصر

و البشر وال  لمإف أراد معنى بال حصر يع ،وال كيفية ( البد من التفصيل فيها قولو ) بال حصر : الزد
 وإال فهو كالـ باطل .كيفية يعلمها البشر فهذا حق 

 ف في صفاتو كما كاف في قدمو ( ليست كل الصفات قديمة .قولو ) وإنو اآل
اتية وآحاد الصفة ذالصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة وكونو سبحانو وتعالى ال يزاؿ فعااًل لما يشاء صفة 

وكالمو تعالى بالقرآف صفة ، فاإلستواء صفة فعلية هلل تعالى على حسب مشيئتو وحكمتوفعلية ُيحدثها ا
فعلية ْلنو جديد إنزالو والنزوؿ كل ليلة صفة فعلية وخلق اهلل المطر حديث أي جديد والمحدث من اهلل 

  . صفة من صفاتو والمحدث من المخلوؽ مخلوؽ فال إشكاؿ
، وعند والمجيء وكالمو تعالى بحرؼ وصوت وكالـ الجويني فيو تعطيل للصفات الفعلية كالنزوؿ

َدث من اهلل تعالى صفة من والحادث ال يقـو بالقديم وىذا باطل ْلف الُمح ،شاعرة يقولوف ىذه حوادثاْل
 . صفاتو

وشرح الواسطية  -وليس ْلحمد فريد  -قرأ شرح عقيدة أىل السنة البن عثيمين اوللرد على ذلك 
 .رحمو اهلل وتقريب التدمرية وفتح رب البرية البن عثيمين 

بل ىو   ،في حقو في ىذا اْلمر وىو أف حدوث آحاد فعل اهلل تعالى ال يستلـز نقصاً  مهماً  وأذكر كالماً 
ىذا }وفي الحديث الصحيح  ،كماؿ في الحقيقة ْلف كونو يفعل ما يريد متى يشاء فال شك أف ىذا كماؿ

 .فخلق اهلل للمطر متجدد وليس بقديم  ،{حديث عهد بربو 
ويقولوف ال تقـو بو  ؛اْللفاظ الموىمة لنفي الصفات الفعلية وقد علمت أف المتكلمين يأتوف بهذه

، وعلماء أىل السنة ال اْلشاعرة المبتدعة ت اْلفعاؿ وىكذا ما ذكره الجوينيالحوادث ويريدوف نفي صفا
 .يقولوف إف معنى قياـ الحوادث بو تعالى ىو قدرتو تعالى عليها وإيجاده لها بمشيئتو وأمره 
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 الكسآُ نالً اهلل  -13

ؽ بينهما ولم ففرّ  ﴾ (ٖ) َخَلَق اإِلنَسافَ  (ٕ)َعلََّم الُقْرآَف  (ٔ)﴿ الرَّْحَمُن قولو تعالى ، 61ٓكْل فسٓد يف ص 
 .يقل خلق القرآف، والقرآف من علم اهلل ( 

 القرآف من كالـ اهلل . يقاؿالصحيح أف الزد : 
 [ٜٖ]شرح اللمعة ص .ومن كالـ اهلل تعالى القرآف العظيم يف ملع٘ اإلبتكاد : زمحُ اهلل بً قدام٘ ال اق

عندىم ليس كأىل  وقوؿ اْلشاعرة بالكالـ النفسي يؤدي إلى تفسير صفة الكالـ بالعلم ْلف الكالـ
 ،وصفة الكالـ ذاتية وفعلية ،بن عثيمين في بعض كتبو في العقيدة ا، وقد ذكر ذلك السنة بحرؼ وصوت

 وأنو ال أوؿ لها وال نهاية وفعلية باعتبار آحاد الصفة .عتبار أصل الصفة اذاتية ب

 فٍاٞ األشٗاٞ -14      

فإذا كاف اهلل عز وجل قائاًل مع فناء  ﴾ لَّْمِن ٱْلُمْلُك ٱْليَػْوـَ  ﴿)أف اهلل يقوؿ يـو القيامة  60ٓكْل فسٓد يف ص
اْلشياء إذ ال إنساف وال ملك وال حي وال شجر وال مطر فدؿ على أف كالـ اهلل خارج عن الخلق ْلنو يوجد 

 .وال شيء من المخلوقات موجود (  
 والجنة والنار مخلوقتاف ال تفنياف أبداً وال تبيداف . :زمحُ اهلل قال الطخاّٖ  الزد :

تفق أىل السنة على أف الجنة والنار مخلوقتاف موجودتاف اآلف ولم يزؿ على ا :زمحُ اهلل بً أبٕ العص اقال 
 ذلك أىل السنة .

] شرح العقيدة الطحاوية  وقولو )ال تفنياف أبدًا وال تبيداف ( ىذا قوؿ جمهور اْلئمة من السلف والخلف

 [ ط التراث .ٖٚ٘،ٖٗ٘ص

َها فاٍف ﴾وقولو  ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُو ﴾﴿  إف معنى قولو تعالى  ّقال : أف المراد كل  ﴿ ُكلُّ َمْن َعَليػْ
وكذا العرش فإنو سقف  ،لقتا للبقاء ال للفناء، والجنة والنار خُ ب اهلل عليو الفناء والهالؾ ىالكمما كت شيءٍ 

 .]السابق [الجنة 
 [ٖٛ٘]السابق ص أخبر بو ملسو هيلع هللا ىلصيُعلم بالضرورة أف الرسوؿ فأما أبدية الجنة وأنها التفنى والتبيد مما ل:اّق

بن اقاؿ } كل  ملسو هيلع هللا ىلصكما ثبت في الحديث الصحيح أف النبي   ،ومن اْلشياء التي ال تفنى عجب الذنب
 .ومنها أيضاً اْلرواح فهي التفنى  ،منو ُخلق ابن آدـ ومنو يُرّكب { ؛آدـ يبلى إال عجب الذنب
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 حدٔث الكسآُ حني ٌزٔلْ  -15

﴿ َما يَْأتِيِهم مّْن ِذْكٍر مَّن رَّبِّْهم مُّْحَدٍث ِإالَّ ) إذا قاؿ قائل : أليس قد قاؿ تعالى :  61فسٓد يف صٓكْل 
قيل لو : الذكر الذي عناه اهلل عّز وجّل ليس ىو القرآف بل ىو كالـ الرسوؿ لهم  اْسَتَمُعوُه َوُىْم يَػْلَعُبوَف ﴾

 . ووعظو إياىم (
ثم أخبر تعالى أنهم ال يصغوف إلى الوحي الذي  يف تفطري ٍرِ اآلٓ٘ :زمحُ اهلل قال ابً نجري  الزد :

 أي جديد إنزالو  . ﴾ ﴿ ِذْكٍر مَّن رَّبِّْهم مُّْحَدثٍ أنزؿ اهلل على رسولو وقولو 
قاؿ: كيف تسألوف أىل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزؿ على رضي اهلل عنهما وعن ابن عباس 

 [ ٖٖٙٚ] البخاري تقرأونو محضاً لم ُيشب .  ،أحدث ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل 
 [ ٕ٘ٛٙ]البخاري  .أحدث اْلخبار باهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوفي رواية : وكتابكم الذي أنزؿ على نبيو 

 [ ٖٕ٘ٚ-ٕٕ٘ٚ] البخاري  .وفي رواية : وعندكم كتاب اهلل أقرب الكتب عهداً باهلل 
مستدركًا على ابن حجر عند قولو ) فإذا لم يجز وصف كالمو القائم بذاتو  ;قال الػٔخ بلٕ الػدل

والحق  ،ىذا تحريف لمعنى كوف الذكر من اهلل محدثاً  قال :و مخلوؽ لم يجز وصفو بأنو ُمحدث(، تعالى أن
]التنبيهات على أي أف اهلل يتكلم بما يشاؤه في أي وقت يشاؤه  ،ت عليو لغة العرب من كونو محدثاً ما دلّ 

 .[  ٛٗٔمخالفات فتح الباري 

 أمساٞ اهلل احلشٍٜ -16

مثل: الباقي ) أسماء اهلل الحسنى سرد وبياف ( ثم يذكر أسماء لم يرد عليها أدلة  65ٓكْل فسٓد يف ص 
 . والرشيد

 ممن ذكر اْلسماء الحسنى بأدلتها الصحيحة    الزد :
 .الشيخ ابن عثيمين رحمو اهلل في كتابو القواعد المثلى  -ٔ
 .شرح اْلسماء الحسنى للقحطاني  -ٕ

 . فقو اْلسماء الحسنى لعبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر -ٖ

 .قطف الجنى الداني لعبد المحسن العباد  -ٗ
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 العرز باجلّن  -17

بالخالق تعالى من ىذه فمن أشرؾ بين اهلل تعالى وبين مخلوؽ فيما يختص ) 85ٓكْل فسٓد يف ص
بشرط أال يكوف جاىاًل أو متأواًل أو مكرىاً ) يف اهلامؼ ثه ٓكْل معلكا  (العبادات أو غيرىا فهو مشرؾ

 . (لثبوت العذر بالجهل والتأويل واإلكراه 
بعد أف ذكر نواقض اإلسالـ : الفرؽ في جميع  ؛زمحُ اهللقال اإلماو ذلند بً بددالٍْاب  الزد :

 ىذه النواقض بين الهازؿ والجاد والخائف إال الُمكره . 
أما الذين سمعوا الرسالة كما في ىذه اْلزمنة  غازحا  لهالو اإلماو :زمحُ اهلل ال الػٔخ ابً جربًٓ ق

وأعرضوا عن التعلم أو لم  ومع ذلك بقوا على جهلهم ،بواسطة اإلذاعات وبواسطة الدعاة في كل الجهات
 "مخالفة للشريعة أو اختاروا ديانة غير اإلسالـ فإف ىؤالء يدخلوف في ىذا الوعيد  يهتموا أو تعلموا علوماً 

 .[ٙٗٔصشرح نواقض اإلسالـ  ]" من أعرض عن دين اهلل تعالى ولم يتعلمو 
أريد أف أطيل في  والحقيقة أني ال ،]العذر بالجهل والرد على فتنة التكفير[ وللمؤلف رسالة أسماىا

والذي أريد  ،مؤلفات وكتب وفتاوى مشهورة معلومة لعلك تراىا في ىذا الكتاب مذكورة فلذلك ،د عليوالر 
ولو قاؿ  ،" ملسو هيلع هللا ىلص" أي تكفير من كفره اهلل ورسولو  التكفير في حد ذاتها دين وإيماف أف أقولو أف كلمة

ويمكن الرجوع إلى مبحث  ،الرد على بدعة الغلو في التكفير لكاف أنسب ولكن حتى العنواف لم يوفق فيو
 واهلل المستعاف وعليو التكالف وال حوؿ وال قوة إال باهلل . )دحض شبهة العذر بالجهل ( في ىذا الكتاب،

 شسٔط صخٛ الشّادتني  -18 

كما يظن بعض أىل زماننا أننا ال نقبل ىذه الشهادة من أحد حتى ) وليس اْلمر   89صٓكْل فسٓد يف 
 . وا أنهم ال سبيل لهم إلى تحقيقها من أحد (ولو تدبروا فيها لعلم ،شروط السبعةتتوفر فيو ىذه ال

فكم من  ،ألفاظها أو حفظها وليس المراد من ذلك عدّ  :زمحُ اهلل ل الػٔخ حافظ احلهنٕ اق الزد :
وكم من حافظ ْللفاظها يجري فيها   ،ولو قيل لو اعددىا لم يحسن ذلك ،والتزمهاجتمعت فيو اعامي 

 .توفيق العقيدة ط [ ٕٖٓ/ٔ] معارج القبوؿ فيما يناقضها  .  كالسهم وتراه يقع كثيراً 
إف من أخل بشيء من حقوؽ ال إلو إال اهلل في الدنيا ال ترتفع عنو العقوبة لمجرد التلفظ  ل :اّق

 [ٖٓٔ. ] مختصر معارج القبوؿ صبالشهادتين فكذا عقوبة اآلخرة 
 أف من أتى بشيء يخالف الشهادتين من نواقض الدين يكفر ويُقاـ عليو العقوبة ّاخلالص٘ : 

وإف لم يعرؼ المؤمن تفاصيل الشروط  ،المقصود ىو العلم بالحق والعمل بو : زمحُ اهلل بً باشاقال 
 وفي شرح كشف الشبهات البن باز [ . تحفة اإلخواف ٚٔ] صالمطلوبة 
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 عصىٛ األٌبٗاٞ -19

 من جميع المعاصي (  إال معصوماً  ) فلم يرسل اهلل تعالى رسوالً  100ٓكْل فسٓد يف ص 
  الزد :

الذي عليو المحققوف من العلماء من  :زمحَه اهلل قال الػٔخ بدد اهلل بً اإلماو ذلند بً بددالٍْاب 
وأما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم  ،الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية أف اْلنبياء معصوموف من الكبائر

 .[ ٖٕ٘/ٔ] الدرر السنية ال يقروف عليها بل يتوبوف منها 
ىذه مسألة اتسع فيها الخالؼ والقوؿ الوسط بين اْلقواؿ ىو عصمة اْلنبياء  الػٔخ بلٕ الػدل :قال 

وىو القوؿ الصواب في  ،من الكبائر وعصمتهم من اإلقرار على الصغائر ال عصمتهم من الصغائر مطلقاً 
] المخالفات العقدية في فتح .في اْلعمى وغيره  ملسو هيلع هللا ىلصعليو ظاىر القرآف في تأنيب النبي  المسألة كما دؿّ 

 .[ٖٛ،ٙٚالباري 

فإف  ،ومن قاؿ إف آدـ ما عصى فهو مكذب للقرآف وُيستتاب :زمحُ اهلل بً تٔنٔ٘ اقال غٔخ اإلضالو 
ـُ رَبَُّو فَػَغَوى ﴿فإف اهلل قاؿ  ،تاب وإال قُتل فمن خالف  ،والمعصية ىي مخالفة اْلمر الشرعي ؛﴾ َوَعَصى َآَد

                                       . [ٕٚٓ/ٛ] الفتاوى  أمر اهلل الذي أرسل بو رسلو وأنزؿ بو كتبو فقد عصى

 التٕسن بالسسٕه  -21

وحده  ملسو هيلع هللا ىلص) ثم قاؿ اْللباني رحمو اهلل : فأجاز اإلماـ أحمد التوسل بالرسوؿ  130ل فسٓد يف ص اق
 .فقط ( 

 .وأما ماعدا ىذه اْلنواع من التوسالت ففيو خالؼ  ّٓكْل :
إف ىذا لم يثبت عن اإلماـ أحمد وىذا الكالـ فيو تهوين لهذا  :زمحُ اهلل  بً باش ال الػٔخ اق : الزد

 الفعل الذي ىو من وسائل الشرؾ اْلكبر .
  ؟ ىل صح عن اإلماـ أحمد أنو يرى التوسل بالرسوؿ فقط  ;زمحُ اهلل بً باش اضٝل الػٔخ 

، لكن المشهور عنو وعن غيره المنع والجمهور على المنع ، يروى عن أحمد وىي يروى عنو فأجاب :
 .ط المودة   [ٖٛ] شرح كشف الشبهات الصواب المنع  -وحتى لو قالها أحمد وغيره  -رواية باطلة غلط 
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 تأثري األسباب  -21  

  قاؿ المازري : ومذىب أىل السنة إنما تفسد وتهلك عن نظر العائن بفعل اهلل  ) اٍ 131فسٓد يف صقال
 . (أجرى اهلل سبحانو وتعالى العادة أف يخلق الضرر عند مقابلة ىذا الشخص لشخص آخر ،تعالى

اهلل وقد ، ينكروف تأثير السبب في المسبب بإذف ـ المتكلمين من اْلشاعرة وغيرىمىذا كال الزد :
 وقوة . أودع اهلل في السبب تأثيراً 

الثالث من يؤمن باْلسباب وتأثيراتها ولكنهم ال يثبتوف من اْلسباب  :زمحُ اهللبً بجٔنني اقال الػٔخ 
 وال شك أف ىؤالء ىم الذين آمنوا إيماناً  ،أو كونياً  شرعياً  سواء كاف سبباً  ،إال ما أثبتو اهلل سبحانو ورسولو لو

]القوؿ وآمنوا بحكمتو حيث ربطوا اْلسباب بمسبباتها والعلل بمعلوالتها وىذا من تماـ الحكمة  ،حقيقياً 
 .[ٖ٘/ٕ -ٕٛٔ/ٔالمفيد 

تبين لو سر ارتباط  ؛ومن أبصر ىذا حق البصر وانفتحت لو عين قلبو :زمحُ اهللبً الكٔه اقال 
وأف القدح فيها وإبطالها إبطاؿ لألمر، وتبين لو أف كماؿ التوحيد بإثبات  ،اْلسباب بمسبباتها وجريانها فيها

اْلسباب ال أف إثباتها نقض للتوحيد كما زعم منكروىا حيث جعلوا إبطالها من لواـز التوحيد فجنوا على 
 . [ ط عالم الفوائدٜٜ٘ٔ،ٖٜ٘ٔ،ٜٓ٘ٔ،٘ٔ٘ٔ/ٖ]مفتاح دار السعادة التوحيد والشرع 

 [ ط التوفيقية ٗٓٗ/ٕ] بدائع الفوائد .ودلت على أف نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير  ل أٓطا  :اّق

 (شاءيوعندنا أف السحر حق ولو حقيقة يخلق اهلل عنده ما: رحمو اهلل )قاؿ القرطبي 140ل فسٓد يف صاق  
ودلت على أف نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير بواسطة السحر  :زمحُ اهللبً الكٔه ال اق الزد :

 [ ط التوفيقية ٗٓٗ/ٕ] بدائع الفوائد  . والنفث في العقد
ُهَما َما يُػَفرُّْقوَف ِبِو بَػْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِو ﴾ ّقال تعاىل  . (ٕٓٔ)البقرة  ﴿ فَػَيتَػَعلَُّموفَ ِمنػْ

 وفي ىذا دليل على أف السحر لو حقيقة وأنو يضر بإذف اهلل.  :زمحُ اهلل قال الػٔخ الطعدٖ
ا أف اْلسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست شابههوفي ىذه اآلية وما 

 .مستقلة في التأثير 
وأف يكوف شيء يؤثر في شيء  ،ينكر اْلشاعرة الربط العادي بإطالؽ ل الػٔخ ضفس احلْالٕ :اق

 فمثالً  ،ومأخذىم فيها ىو مأخذىم في القدر ،عوا من خالفهمروا وبدّ وكفّ  ،وأنكروا كل باء سببية في القرآف
عندىم من قاؿ إف النار تحرؽ بطبعها أو ىي علة اْلحراؽ فهو كافر مشرؾ ْلنو ال فاعل عندىم إال اهلل 

نكسرت بكسره وإنما انكسرت عند كسره، والنار إذا أحرقت ا ما يقولوف: الرجل إذا كسر الزجاجة ،مطلقاً 
 . [٘ٗ] منهج اْلشاعرة في العقيدة صحترؽ بسببها وإنما احترؽ عندىا ا ما تحرؽ ما
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 الشخس ال ٖكمب عني األشٗاٞ  -22  

) قاؿ الشيخ حافظ بن أحمد عن السحر: وأما قلب اْلعياف كقلب الجماد  141ل فسٓد يف صاق
 . حيواف وقلب الحيواف من شكل إلى آخر فليس بمحاؿ في قدرة اهلل (

 ىل للسحر حقيقة ؟ :زمحُ اهلل ضٝل الػٔخ بً بجٔنني   : الزد
أو يسكن وىو مؤثر لكن كونو يقلب الشيء أو يحرؾ الساكن  ،للسحر حقيقة وال شك فأجاب :

﴿ ُيَخيَُّل ِإلَْيِو ِمن سبحانو وقاؿ  ،﴾ ﴿ َسَحُروا َأْعُيَن النَّاسِ ىذا خياؿ وليس بحقيقة قاؿ تعالى  ،المتحرؾ
 .[ ٜٚٔ]فتاوى العقيدة ص ِسْحرِِىْم أَنػََّها َتْسَعى ﴾

أو  أما من صدؽ بأف السحر يؤثر في قلب اْلعياف بحيث يجعل الخشب ذىباً  : -زمحُ اهلل- لاّق
 . [ٖٚٗ/ٔ] القوؿ المفيد نحو ذلك فال شك في دخولو في الوعيد ْلف ىذا ال يقدر عليو إال اهلل عز وجل 

﴿ فَػَلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْستَػْرَىُبوُىْم َوَجاُءوا قولو تعالى  تفسير في ;زمحُ اهللبً نجري ا الق
 : أي خيلوا إلى اْلبصار أف ما فعلوه لو حقيقة في الخارج ولم يكن إال مجرد صنعة وخياؿ. ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾

 الفسم بني الٍيب ٔالسسٕه  -23

أما من أُوحي إليو ولم يؤمر بالتبليغ فهو  ،ر بالتبليغمِ ي إليو وأُ حِ وُ ) والرسوؿ من أُ  160ل فسٓد يف صاق
 . نبي وليس برسوؿ (

والفرؽ  ،وىذا التفريق قد جاء في بعض اْلدلة ما يدؿ على عدـ صحتو  : ٓكْل الػٔخ العداد الزد :
]قطف والنبي ىو الذي أوحي إليو بأف يبلغ رسالة سابقة  ،أف الرسوؿ من ُأوحي إليو بشرع وأنزؿ عليو كتاب

 . [ٓٔٔالجنى الداني 

بأف يحكم بشريعة ى إليو وحَ الفرؽ بين النبي والرسوؿ ىو أف النبي من يُ  ّٓكْل الػٔخ الساجخٕ :
سابقة وكتاب سابق كأنبياء بني إسرائيل فإنهم ألزموا بشريعة التوراة بالحكم بها والعمل بها وإلزاـ الناس 

ل إلى أمة وينزؿ عليو كتاب كنوح وىود وصالح وإبراىيم وموسى وعيسى وأما الرسوؿ فهو من يُرسَ ، بها
 .ومحمد عليهم الصالة والسالـ 

وأف الرسوؿ من أوحي إليو  ،بأف النبي من يُنبأ في نفسو وأىل بيتو ولم يؤمر بتبليغوؽ بينهما أما من فرّ 
 .[ ٖ٘ٔ] تقييد الشوارد  . بشرع وأمر بتبليغو فليس بجيد وبعيد
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 شسط التخدٙ يف املعحزٚ  -24

 ) فإف المعجزات تأتي مصحوبة بالتحدي ( 169ٓكْل فسٓد يف ص

  : الزد

قاؿ بعض الناس إف معجزات اْلنبياء البد اف تكوف مقرونة بالتحدي  :اهللزمحُ الػٔخ ابً بجٔنني  قال
 . ] شرح السفارينية [وتكوف بدوف تحدي تكوف تحدياً ْلف اآليات تارة  ؛ىذا غير صحيح

ف آيات اْلنبياء مقرونة قاؿ بعض الناس: إف معجزات السحرة ال تشتبو بآيات اْلنبياء، ْل ّقال :
غير صحيح ْلف آيات اْلنبياء تارة تكوف تحديًا وتارة تكوف إبتداءًا بدوف تحدي : ىذا  فيكْلبالتحدي، 

فدعا بإناء  ؛وقولهم يارسوؿ اهلل ليس عندنا ماء ،في غزوة الحديبية ملسو هيلع هللا ىلصفمجيء الصحابة إلى الرسوؿ 
. ] شرح فوضع أصابعو عليو فجعل الماء يفور من بين أصابعو، فهل ىذا تحدي ؟ أبدًا ليس في ىذا تحدي 

 .[ ط البصيرة ٗ٘٘السفارنية 

 األوس الشسع٘ ٔالهٌٕ٘ -26

﴿ َوِإَذا َأَرْدنَا َأف نػُّْهِلَك قَػْريًَة ) وقد ذكر بعض العلماء أف في قولو تعالى  ٍامؼ215ٓكْل فسٓد يف ص
َها الَقْوُؿ َفَدمَّْرنَاَىا  َرِفيَها فَػَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليػْ أمر تكوين، وأوضح الشنقيطي  (ٙٔسراء اإل) َتْدِميراً ﴾َأَمْرنَا ُمتػْ

وإنما ىو أمر تشريع أي يػأمرىم  ،في اْلضواء فساد ىذا الرأي ْلف اهلل عّز وجّل ال يأمر بالفحشاءرحمو اهلل 
 . بطاعتو وترؾ معاصيو فيخالفوف أمره ويرتكبوف ما نهى اهلل عنو فيستحقوف بذلك العذاب (

اْلوؿ وىو الصواب الذي يشهد لو القرآف وعليو جمهور العلماء  :زمحُ اهللقال الػيكٔطٕ  الزد :
      وؼ لظهوره ذىو اْلمر الذي ىو ضد النهي وأف متعلق اْلمر مح ﴾ ﴿ َأَمْرنَا أف اْلمر في قولو

أي خرجوا  ﴾ فَػَفَسُقوا﴿ أمرنا مترفيها بطاعة اهلل وتوحيده وتصديق رسلو واتباعهم فيما جاءوا بو  :والمعنى
. أي أمرناىم بالطاعة فعصوا وليس المعني أمرناىم بالفسق .عن طاعة أمر ربهم وعصوه وكذبوا رسلو 

 .[ ط الحديث ٕٕٖ/ٖ] أضواء البياف ففسقوا ْلف اهلل ال يأمر بالفحشاء 
  . القوؿ الثاني : أمر كوني قدري

 .أي أكثرنا  ﴾ ﴿ َأَمْرنَاالقوؿ الثالث : 
تعالى أنو إذا أراد أف يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها  يخبر :زمحُ اهلل ل الػٔخ الطعدٖ اق

 .[ط الحديث ٚٛٗسير الكريم الرحمن ي] ت. ففسقوا فيها واشتد طغيانهم  بالعذاب أمر مترفيها أمراً قدرياً 
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 اٌد حّسعلى حمّن الزدُّ

  ،اله وبعدارسوؿ اهلل ومن و الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالـ على 
ف يبينوا للناس ما أُنزؿ أو  ،إف اهلل تعالى قد أخذ الميثاؽ على أىل العلم أف يقولوا الحق وال يكتموه

 . حقير نيا كلها ثمن قليل متاع زائل فافٍ والد ،ً إليهم من ربهم وال يشتروا بو ثمناً قليال
ي للفاني وعّرض نفسو لعقوبة اهلل وخسر دنياه اقبالب أضرومن باع دينو وعلمو بدنياه ودنيا غيره فقد 

من آتاه العلم ولم يعمل بو وأخلد إلى اْلرض القرآف الكريم مثاًل ب يوقد ضرب اهلل تعالى لنا ف ،وأخراه
 يواتبع ىواه ونصر الباطل وأىلو وعادى الحق وأىلو أنو كمثل الكلب والحمار كما ذكر اهلل تعالى ذلك ف

َها  ﴿قاؿ تعالى ؛شأف بلعاـ بن باعوراء يسورة اْلعراؼ ف َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنػْ َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ الَِّذي آتَػيػْ
َنا َلَرفَػْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّو َأْخَلَد ِإَلى اَْلْرِض َواتػََّبَع َىَواهُ  (٘ٚٔ)فَأَتْػبَػَعُو الشَّْيطَاُف َفَكاَف ِمَن اْلغَاِويَن  َفَمثَػُلُو   َوَلْو ِشئػْ

رُْكُو يَػْلَهثْ   .﴾ .. َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْف َتْحِمْل َعَلْيِو يَػْلَهْث َأْو تَػتػْ
ُلوا التػَّْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا﴾سورة الجمعة  يوقاؿ تعالى ف  .﴿َمَثُل الَِّذيَن ُحمّْ

يكوف مثل ىؤالء الذين ضرب اهلل لهم مثاًل بأخّس الدوآّب وىي  فليحذر من آتاه اهلل العلم أف 
وذلك ْلنهم لم يتعلموا لنيل رضا اهلل والجّنة والبعد عن سخطو والنار، ولم يطلبوا بالعلم  ،الكالب والحمير

 : ملسو هيلع هللا ىلصفصاروا مثل الكالب والحمير وىي أخّس الدوآّب قاؿ رسوؿ اهلل  ؛اآلخرة وإنما تعلموا للشهوات
 {من تعلم علمًا مّما يُبتغى بو وجو اهلل ال يتعلمو إال ليصيب بو عرضًا من الدنيا لن يجد عرؼ الجّنة  }

 . بو داوود عن أبي ىريرةأ -صحيح 
أو ليجادؿ بو العلماء أو ليماري  ،أي للشهرة وحب الثناء ؛م العلم ليصرؼ بو وجوه الناس إليوومن تعلّ 
،  ملسو هيلع هللا ىلصمسند ابن ماجة وغيره عن رسوؿ اهلل  يفالنار أولى بو كما ثبتت اْلحاديث بذلك ف ؛بو السفهاء

الذين لم ينتفعوا تّبع ىواه وتشبو باْلمة الغضبية وا ،وذلك ْلف من فعل ذلك آثر ما يفنى على ما يبقى
ما كانوا  بعلمهم وعادوا الحق الذى مع غيرىم كبرًا وحسدًا من عند أنفسهم فلعنهم اهلل تعالى فبئس

 . صنيعهم فسيصيبو ما أصابهميصنعوف ومن فعل فعلهم وصنع 
واهلل تعالى لم يذكر لنا القصص واْلمثاؿ فى القرآف إال ْلخذ العبر والعظات ومن لم يعتبر ويّتعظ بغيره 

 . (ٕ) الحشر ﴿فَاْعَتِبُروا يَا ُأوِلي اْْلَْبَصاِر﴾فال خير فيو قاؿ اهلل تعالى 
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يات فى ، واآل(ٙٚٔ) اْلعراؼ فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف﴾ ﴿وقاؿ تعالى بعد ما ذكر قصة بلعاـ 
﴿َأَوَلْم قاؿ سبحانو  ؛ومن لم يكفو فال كفاه اهلل تعالى ،ومن لم يشفو القرآف فال شفاه اهلل ،ذلك كثيرة

َلى َعَلْيِهْم ِإفَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف﴾ َيْكِفِهْم أَنَّا أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ   . (ٔ٘) العنكبوت يُػتػْ
وسيلة  ،آتاىم اهلل يذين جعلوا علمهم الذنقرأ ونسمع عن ال وحديثاً  ف قديماً كل زماف ومكا  يوف

للشهوات وإثارة الشبهات نصرة للطواغيت وجنودىم وأشياعهم، ويشتروف بآيات اهلل ثمنًا قلياًل، وزّين لهم 
 . ويحسبوف كذلك أنهم مهتدوف الشيطاف أعمالهم ومكر بهم وفتنهم وىم يحسبوف أنهم يحسنوف صنعاً 

، ال يخافوف من عذاب يـو أليممتطرفين والتكفيريين واإلرىابيين، أويقولوف نحن نحارب ونحذر من ال
، ويجعل الولداف شيبًا وترى الناس ـ يقـو الناس لرب العالمينعظيم يو  أال يظن أولئك أنهم مبعوثوف ليوـٍ 

، يـو ب الناس إليو ْلف لو شأناً يغنيو، يـو يفر المرء من أحا ىم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديدسكارى وم
 . عنة ولهم سوء الدارال ينفع الظالمين معذرتهم ولهم الل

وىم يعلموف أف ىؤالء إما   ،من ىؤالء يوالوف الطواغيت وجنودىم وينصرونهم ويثنوف عليهم نرى كثيراً 
البالد التى  يوكما يوجد ف ،وف وىم أشد كفرًا من اليهود والنصارىكفار أصليوف كالنصارى وإما مرتدّ 

فكذلك يوجد  ؛وأىلو ويعادوف الحق وأىلو تنتسب للعرب واإلسالـ شيوخ وعلماء سوء ينصروف الباطل
بالد النصارى وغيرىا، وىؤالء اشتروا بآيات اهلل ثمنًا قلياًل فبئس ما  يشيوخ وعلماء أعظم سوءًا وضاللة ف
أليم إف لم يتوبوا وُيصلحوا ويبينوا واهلل ىو  ، وويل لهم من عذاب يوـٍ يشتروف وعليهم من اهلل ما يستحقوف

 التواب الرحيم .
جعلت  عظيمًا بأي دليلٍ  وبعد كل ما ذكرت فإني أريد أف أسأؿ الشيخ محمد حساف الذى قاؿ قوالً 

واحد من  ،لو على قناة دريم فى برنامج ة) فى حلقو مسجلوالضرائب بديلة عنو  الجزية مسّمى قديماً 
ادقين، أـ إف إف كنت من الص بو ؟ ىل عندؾ علم بهذا من الكتاب والسّنة ؟ فأتنا(  ٕٔٔٓ/ٗ/ٗٔالناس

﴿َشَياِطيَن اإِلنِس َواْلِجنّْ يُوِحي بَػْعُضُهْم قاؿ تعالى  ؛نعم إنو من وحي الشياطين ،ىذا من وحي الشياطين؟
 . (ٕٔٔ) اْلنعاـ ﴾ ِإَلى بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُروراً 

ال كثر  -اهلل حق جهاد أف محمد حساف وأمثالو وىم كثر يليعلم ويوقن كل مؤمن باهلل ورسولو ويجاىد ف

﴿َودُّوا فلقد قاؿ اهلل تعالى  ،الكفار والمنافقين فلن يرضوا عنهم يمهما داىنوا وتنازلوا وسارعوا ف -اهلل منهم 
﴿ِإنػَُّهْم ِإف َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَػْرُجُموُكْم َأْو وقاؿ تعالى  ،(ٜٛ) النساء َلْو َتْكُفُروَف َكَما َكَفُروا فَػَتُكونُوَف َسَواًء﴾
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﴿َوَلن تَػْرَضى َعنَك اْليَػُهوُد َواَل النََّصاَرى  وقاؿ تعالى ،(ٕٓالكهف ) يُِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلن تُػْفِلُحوا ِإًذا أََبًدا﴾
 يَػَزاُلوَف يُػَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يَػُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِف ﴿َوال تعالىسبحانو و  وقاؿ (،ٕٓٔالبقرة) َحتَّى تَػتَِّبَع ِملَّتَػُهْم﴾

  . (ٕٚٔالبقرة ) اْسَتطَاُعوا﴾

: إف ىؤالء الشيوخ الذين اللعين  يأحد جند الطاغوت من جهاز أمن الدولة اإلجرام يولقد قاؿ ل
كل مكاف   يمصر وغيرىا ف يفيجب على ىؤالء الشيوخ ف -سب وقذؼ  -، كلكم والد كذا و كذا تهاجمهم

وأف  ،ويقولوا الحق ولو كاف مراً  ،اهلل لومة الئم يف اوزماف أف يتقوا اهلل وينصروه وينصروا رسولو وال يخافو 
 .يتوبوا وُيصلحوا ويبينوا واهلل ىو الغفور الرحيم 

 ومن اتبعهم وسينماعوف ويجب أف يبتعدوا عن فتنة السياسة ْلنهم بهذا العمل يفتنوف أنفسهم 
ْلنهم تحت سلطة الطواغيت  –إف لم ُيسارعوا بالمغفرة والتوبة  -ويذوبوف كما يذوب الملح فى الماء 

 وجنودىم المجرمين فى كل مكاف من اْلرض.
سبيل الدعوة إلى اهلل وال يضعف وال  يوالمؤمن باهلل تعالى الموقن الصابر يتحمل البالء واْلذى ف

وليس  ،تطيل الطريق ْلنو يعلم أنو شاؽ وأنو محفوؼ باآلالـ والمصائب والدماء والمكارهيستكين وال يس
فت الجنة بالمكاره ففى الحديث الصحيح } حُ  ،والتبريكات والثناء والمدح يبالورود والتهان محفوفاً 

 وحفت النار بالشهوات {  .
 :وأقوؿ لكل مؤمن موحد 

الدنيا  يف عظيماً  خيراً  -بإذف اهلل  -برىا وخذ منها العبرة وستجد قرأ قصص اْلنبياء والصالحين وتدّ ا
  .واهلل تعالى الموفق لكل خير وىو المستعاف وال حوؿ وال قوة إال باهلل  ،خرةواآل
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 الزد على كتاب حقٔقة التْحٔد 

 حملند حطاٌ

 اجلّن مبعٍٜ ال إلْ إال اهلل -1

  جهلو كثير من المسلمين ىو البراءة  يحقيقة معناىا الذ أف :ال إلو إال اهلل ) 50ٓكْل حطاٌ فٙ ص
وتجريد العبادة بجميع أنواعها وصورىا هلل جل  ،ربابأالتامة من كل معبود من آلهة وأنداد وطواغيت و 

 . وعال وحده ال شريك لو فهذا ىو تحقيق التوحيد (
والمراد من ىذه الكلمة معناىا ال لمجرد لفظها  : زمحُ اهللبً بدد الٍْاب ل اإلماو ذلند اق الزد :

ىو إفراد اهلل تعالى بالتعلق بو والكفر بما يعبد  ةبهذه الكلم ملسو هيلع هللا ىلصوالكفار الجهاؿ يعلموف أف مراد النبي 
 .﴿َأَجَعَل اآْلِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا﴾من دوف اهلل والبراءة منو، فإنو لما قاؿ لهم قولوا ال إلو إال اهلل قالوا 

اإلسالـ وىو ال يعرؼ من تفسير ىذه  يعفالعجب ممن يدّ  ؛ا عرفت أف جهاؿ الكفار يعرفوف ذلكفإذ
عتقاد القلب بشيء من االكلمة ما عرفو جهاؿ الكفار بل يظن أف ذلك ىو التلفظ بحروفها من غير 

رجل جهاؿ  يخير فالمعاني والحاذؽ منهم يظن أف معناىا " ال يخلق وال يرزؽ وال يدبر اْلمر إال اهلل " فال 
 .[كشف الشبهات ].الكفار أعلم منو بمعنى ال إلو إال اهلل

 
 لقد أسلفنا أف كلمة التوحيد بمعناىا ومفهومها الشامل قد غابت عن واقع   89ّٓكْل حطاٌ فٙ ص (

 . كثير من المسلمين (
إف كثيرًا من المنتمين إلى اإلسالـ اليـو ال يأنفوف من ىذا التناقض فهم  : الفْشاٌالػٔخ ٓكْل  : الزد

يقولوف ال إلو إال اهلل بحروفها ولكنهم يخالفونها ويعبدوف غير اهلل من القبور واْلضرحة والصالحين بل 
 . [ ٙٛشرح كشف الشبهات ص ]واْلشجار واْلحجار وغير ذلك فهم ال يفهموف معنى ال إلو إال اهلل 

أما النطق بها من غير معرفة لمعناىا وال يقين وال عمل بما  :زمحُ اهلل ل الػٔخ بدد السمحً بً حطًاق
فغير  - قوؿ القلب واللساف وعمل القلب والجوارح -تقتضيو من البراءة من الشرؾ وإخالص القوؿ والعمل 

 . [ ٖ٘فتح المجيد  ]جماع نافع باإل
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 ٌكن خطأ -2

وأف يتزوج المرأة الكتابية وىذا  ،م أف يأكل مما ذبحو الكتابيل) أباح اهلل للمس 116ص ٓكْل حطاٌ يف
 . مجمع عليو بين المسلمين (

 [ ط الحديثٕٛٔ/ٔأحكاـ أىل الذمة ص ]جماع منعقد على حل الذبائح فقط اإل : الزد

التزويج بالنصرانية ويقوؿ : ال ال يرى رضي اهلل عنهما وقد كاف عبد اهلل بن عمر  :زمحُ اهلل ل ابً نجري اق
  اً أعظم من أف تقوؿ إف ربها عيسى .أعلم شرك

 احلهي بػري وا أٌزه اهلل  -3

) المسألة الثانية: وىي أف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل يتناوؿ الكفرين اْلصغر  149ٓكْل حطاٌ فٙ ص
وال يلزمو أف  اهلل ليس واجباً فإف اعتقد الحاكم أف الحكم بما أنزؿ  ،وذلك بحسب حاؿ الحاكم ،واْلكبر

 . كفر أكبر بال خالؼ يحكم بو من علمو وتيقنو أنو حكم اهلل فهذا
وأنو الحق والخير ومع ذلك عدؿ عن  ،أما إف اعتقد الحاكم أف الحكم بما أنزؿ اهلل تعالى واجب 

قبيحًا فكفره حكم اهلل تعالى عصيانًا بهوى فى نفسو من غير جحود بل وىو يعتقد أنو يرتكب محرمًا 
 اىػ . وظلمو وفسقو غير مخرج عن الملة (

بتطبيق الشرع محكمًا لو ثم  الفقرة الثانية صحيح لكن بشرط أف يكوف ملتزماً  يىذا الكالـ ف : الزد
أما إف وضع للناس تشريعًا عامًا يحكم فيو بالقانوف الوضعي أو أعراؼ الناس ، مسألة معينة يعدؿ عنو ف

 يكوف إال كفراً أكبر .وعاداتهم فهذا ال 
إذا حاكم إلى غير اهلل مع  ؛قيل فيو كفر دوف كفر يوأما الذ :زمحُ اهلل ل الػٔخ ذلند بً ابسأٍه اق

جعل قوانين  ييصدر منو المرة ونحوىا، أما الذ يوأف حكم اهلل ىو الحق فهذا الذ ياعتقاد أنو عاص
 .[ ٕٓٛ/ٕٔالفتاوى  ]وإف قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدؿ  ،بترتيب وتخضيع فهو كفر

لو قاؿ من حّكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو بل ىو عزؿ للشرع كما لو  :ّقال أٓطا  
  . [ٜٛٔ/ٙالفتاوى ].قاؿ أحد أنا أعبد اْلوثاف وأعتقد أنها باطل 

النوع الخامس : وىو أعظمها وأشملها وأظهرىا معاندة للشرع ومكابرة ْلحكامو ومشاقة  :ل أٓطا  اّق
هلل ولرسولو ومضاىاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصياًل وتفريعًا وتشكياًل وتنويعًا وحكماً 
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كلها إلى كتاب اهلل وسنة فكما أف للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها   ،وإلزاماً ومراجع ومستندات
 . ملسو هيلع هللا ىلصرسولو 

فلهذه المحاكم مراجع ىي: القانوف الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانوف الفرنسي والقانوف 
ومن مذاىب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة  ،وغيرىما من القوانين يوالقانوف البريطان ياْلمريك

كثير من أمصار اإلسالـ مهيأة مكملة مفتوحة اْلبواب والناس إليها أسراب   يفهذه المحاكم ف ،وغير ذلك
إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكاـ ذلك القانوف وتلزمهم بو 
وتقرىم عليو وتحتمو عليهم فأي كفر فوؽ ىذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأف محمدًا رسوؿ اهلل بعد ىذه 

 .[ ٕٓتحكيم القوانين ص ] ،اقضةالمن

متى يكوف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كفرًا أصغر ؟ يكوف الحكم  :اللطٔف  العصٓص بدد ل الػٔخ بدداق
، ثم يقوؿ معلقاً فهو بغير ما أنزؿ اهلل فى واقعة ما  يأصغر إذا حكم الحاكم أو القاض بغير ما أنزؿ اهلل كفراً 

   [ٖٖ٘نواقض اإليماف القولية والعملية ]ورفضاً لحكم الشريعة  دائماً فمثل ىذا يُعد إباءاً نوناً ثابتاً أوقا ليس منهجاً 

أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمو بحكم اهلل وبمخالفة  :زمحُ اهلل ل الػٔخ ابً بجٔنني اق
ؿ الشريعة بهذه القوانين فهو كافر ْلنو لم يرغب بهذا القانوف عن فهذا قد بدّ  ؛ىذه القوانين لحكم اهلل

 .[ٜٔ/ٕالقوؿ المفيد   ]شريعة اهلل إال وىو يعتقد أنو خير للعباد والبالد من شريعة اهلل 
ولكن يتأتى في حكم خاص  ،حكم القوانين يمن حكم بو عدوانًا وظلمًا وىذا ال يتأتى ف :ل أٓطا  اّق

  . [ٜٖ فتنة التكفير ]مثل أف يحكم على إنساف بغير ما أنزؿ اهلل لينتقم منو فهذا يُقاؿ أنو ظالم 
ىل ىناؾ فرؽ بين المسألة المعينة التى يحكم فيها القاضي وبين المسائل التى  :زمحُ اهلل ّضٝل 

 تُعتبر تشريعاً عاماً ؟
ال يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما ىي  تُعتبر تشريعًا عاماً  ينعم ىناؾ فرؽ فإف المسائل الت فأجاب :

 من القسم اْلوؿ فقط .
فهذا دليل على  ،سالمية وجعل القانوف الوضعي بدياًل عنهامن نّحى الشريعة اإل :ٓكْل الػٔخ الفْشاٌ 

وىذا ال شك أنو كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض  ،أنو يرى أف القانوف أحسن وأصلح من الشريعة
 . [ ٕٕٔعقيدة التوحيد ص]التوحيد  
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 العرز باجلّن 

ولهذا فالبد من شروط ُتستوفى قبل الحكم على المعين بالكفر ال بمجرد  ) 158ص  ٓكْل حطاٌ يف 
 الفعل الظاىر .
 اىػ يكوف معذورا بجهل أو تأويل(ث ال اْلوؿ: قياـ الحجة على المعين بحي تحقق أمرين: يوتتلخص ف

  : الزد
جماع منعقد على أف من بلغتو دعوة اإل :زمحَه اهلل قال الػٔخ بدد اهلل بً ذلند بً بددالٍْاب 

       وال يُقبل منو اإلعتذار باإلجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعالـ النبوة ،فلم يؤمن فهو كافر ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ 
 . [ٕٚٗ/ٓٔالدرر  ]

إلى وقتنا  عامة المشركين والكفار من عهد نوحٍ  :زمحُ اهلل محً طٔف بً بدد السلبددالل الػٔخ اق
 ،وغيرىم من الصوفية تأولوا يجهلوا وتأولوا وأىل الحلوؿ واإلتحاد كابن عربى وابن الفارض والتلمسان ؛ىذا

 .[ ٕٓالحقائق فى التوحيد ص ] والنصارى تأولت ..وعباد القبور والمشركين الذين ىم محل النزاع تأولوا 

 ﴿اتََّخُذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْربَابًا ِمْن ُدوِف اللَِّو﴾: قال تعاىل
ذمهم اهلل وسّماىم مشركين مع كونهم لم يعلموا أف فعلهم ىذا عبادة  :زمحُ اهلل قال الػٔخ أبْ بطني 
 .[ٜٖٗ-ٖٜٖ/ٓٔالدرر]لهم فلم يُعذروا بالجهل 

 

 احلحٛفّي  -4

 يوفهمها إلزالة الشبهات الت ،إنو ال يكفر معين إال إذا بلغتو الحجة الرسالية ) 159ص  ٓكْل حطاٌ يف
بل التقـو الحجة إال على  ؛قد تعرض لو ْلف القوؿ بأف قياـ الحجة يتحقق ولو لم تفهم قوؿ غير صحيح

 .من فهمها وعرؼ المراد منها (
وأصل اإلشكاؿ أنكم لم تفرقوا بين قياـ الحجة  :زمحُ اهلل الٍْابقال اإلماو ذلند بً بدد  الزد :
 . فإف أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة اهلل مع قيامها عليهم ،وفهم الحجة

ـْ َتْحَسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم َيْسَمُعوَف َأْو يَػْعِقُلوَف ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاْْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ َسِبياًل﴾ كما قاؿ تعالى     ﴿َأ
 .[ ٛٔتكفير المعين والفرؽ بين قياـ الحجة وفهمها  ص ]
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 :زمحُ اهلل  ل الػٔخ ذلند بً إبسأٍهاق
قد يخفى دليلها فال يكفر حتى تقـو عليو الحجة  ياْلشياء الت يتكفير المعين ف يإف الذين توقفوا ف

كفر سواء فهم أوقاؿ ما فهمت   يفإذا ُأوضحت لو الحجة بالبياف الكاف ،الرسالية من حيث الثبوت والداللة
وخالفو فهذا  بو م بالضرورة أف رسوؿ اهلل جاءلِ عُ  وأما ما ،فهم وأنكر، ليس كفر الكفار كلو عن عناد أو

  . وال يحتاج إلى تعريف سواء في اْلصوؿ أو الفروع مالم يكن حديث عهد باإلسالـ  ،بمجرد ذلكيكفر 
 .[ٗٚ/ٔالفتاوي  ]

إذا لم يفهموا فإنهم ال يُعذروف بذلك ْلف فهم الحجة ليس بشرط بل  :ٓكْل الػٔخ صاحل آل الػٔخ 
 . [ٗٛٗ  شرح كشف الشبهات ص ]الشرط ىو إقامة الحجة وأما فهم الحجة ال ُيشترط 

وىذا مذىب اإلمامين ؛ أما اْلمور الواضحة والقطعية فال يُعذر فيها بالجهل : ّٕٓكْل الػٔخ الساجخ
ـْ لقولو تعالى  ؛ابن تيمية وابن عبدالوىاب بأف تبلغو الحجة وتقـو عليو وال ُيشترط أف يفهم الحجة ﴿َأ

وقولو تعالى  (،ٗٗالفرقاف ) َأْو يَػْعِقُلوَف ِإْف ُىْم ِإالَّ َكاْْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ َسِبياًل﴾َتْحَسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم َيْسَمُعوَف 
﴿ُقْل َىْل وقولو تعالى  ،(ٖٓ)اْلعراؼ  ﴿ِإنػَُّهُم اتََّخُذوا الشََّياِطيَن َأْولَِياء ِمن ُدوِف اللَِّو َوَيْحَسُبوَف أَنػَُّهم مُّْهَتُدوَف﴾

ًعا﴾ .بِاْلْخَسرِيَن َأْعَماالنُػَنبُّْئُكْم  نْػَيا َوُىْم َيْحَسُبوَف أَنػَُّهْم ُيْحِسُنوَف ُصنػْ  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُػُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 . (ٗٓٔ،ٖٓٔالكهف )

وذلك أف اهلل أرسل  ،فلم يعذرىم اهلل بعدـ فهمهم للحجة بعد قياـ الحجة عليهم وبلوغها إياىم  
غير اْلمور القطعية  يإليهم الرسل وأنزؿ الكتب فبلغوىم دين اهلل ووجوب التوحيد وتحريم الشرؾ وىذا ف

قاؿ اإلماـ محمد بن عبدالوىاب: كاإليماف باهلل ، أما اْلمور القطعية الواضحة فال يُعذر فيها بالجهل
 [ ٕٔٔتقييد الشوارد ] .ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآلخر

كغيرىم من الكفار يعتذروف عن اإلتباع بعدـ الفهم عليو السالـ قـو شعيب  :قال بعض بلناٛ التْحٔد 
 ﴿قَاُلوْا يَا ُشَعْيُب َما نَػْفَقُو َكِثيًرا مّْمَّا تَػُقوُؿ﴾م صحهلُقب بخطيب اْلنبياء وىو من أفعليو السالـ مع أف شعيباً 

﴿َوقَاُلوا قُػُلوبُػَنا ِفي َأِكنٍَّة مّْمَّا َتْدُعونَا ِإلَْيِو َوِفي آَذانَِنا َوقْػٌر وكذلك كفار قريش كما حكى اهلل عنهم  (،ٜٔىود )
يبتلى بفساد  فإنو الخير يفكل من أعرض ولم يلتفت ويرغب ف (،٘فصلت ) َوِمن بَػْيِنَنا َوبَػْيِنَك ِحَجاٌب﴾

 ب الجهاؿ من السيل إلى منحدر لتزيين أولياء الشيطن لهم ذلك .القلب عقوبة لو، والشرؾ أسرع إلى قلو 
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 يأكثر الناس اليـو عدؿ منو تعالى لما يعلم ف يعدـ الفهم ف :ّقال الػٔخ ذلند بً بددالٍْاب 
ًرا ْلْسَمَعُهْم﴾قاؿ تعالى  ،قلوبهم من عدـ الحرص على تعلم الدين  .  (ٖٕ) اْلنفاؿ ﴿َوَلْو َعِلَم اللَُّو ِفيِهْم َخيػْ

فإف  ،وينبغي أف يُعلم الفرؽ بين قياـ الحجة وفهم الحجة قال بعض أٜن٘ الدبْٗ يف اجلصٓسٗ العسبٔ٘ :
من بلغتو دعوة الرسل فقد قامت عليو الحجة إذا كاف على وجو يمكن معو العلم، وال ُيشترط في إقامة 

فافهم  ،ملسو هيلع هللا ىلصالحجة أف يفهم عن اهلل ورسولو ما يفهمو أىل اإليماف والقبوؿ واإلنقياد لما جاء بو الرسوؿ 
 ىذا ُيكشف عنك شبهات كثيرة في ىذه المسألة .

 ضابط العرز -5

أف نعلم أف اإلمكاف باإلعذار من عدمو ال ينضبط بحد مانع يستوى  يوينبغ ) 163ص يفٓكْل حطاٌ 
   ( يفيو جميع المعينين وإنما ىو أمر نسب

 أما اْلمور القطعية الواضحة فال يعذر فيها بالجهل قاؿ اإلماـ محمد : ٕٓكْل الػٔخ الساجخ الزد :
 [ ٖٔٔتقييد الشوارد  ص ] . خركاإليماف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليـو اآل  :الوىاب بن عبد

:  رحمو اهللعن شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ناقالً  ،زمحَه اهللبً بددالسمحً بً حطً ضخام إال الػٔخ ّق
لكن  ،يكفر تاركها يالمقاالت الخفية فقد يقاؿ أنو مخطئ ضاؿ لم تقم عليو الحجة الت يوىذا إذا كاف ف

بُعث بها  ملسو هيلع هللا ىلصيعلم المشركوف واليهود والنصارى أف محمدًا  ياْلمور الظاىرة الت يطوائف منهم ف ييقع ف
ر من خالفها مثل أمره بعبادة اهلل وحده ال شريك لو ونهيو عن عبادة أحد سواه من النبيين والمالئكة وكفَّ 

 . [ ٕٔن صتكفير المعي]وغيرىم فإف ىذا أظهر شعائر اإلسالـ 

كل من   ،قاؿ الشيخ محمد بن عبدالوىاب ما ذكرتمونى بو من كالـ الشيخ ابن تيمية : ل أٓطا اّق
 جحد كذا وكذا وأنكم تسألوف عن ىؤالء الطواغيت وأتباعهم ىل قامت عليهم حجة أـ ال ؟ 

لم تقم عليو  يىذا وقد وضحت لكم مرارًا أف الذ ي! كيف تشكوف ففهذا من العجب العجاب
أو يكوف ذلك في مسائل خفية مثل  ،أو الذي نشأ ببادية بعيدة ،باإلسالـ حديث عهدٍ  يالحجة ىو الذ

كتابو فإف حجة اهلل   يوأما مسائل أصوؿ الدين التى أوضحها اهلل ف ،الصرؼ والعطف فال يكفر حتى يُعّرؼ
 [ ٚٔص تكفير المعين ]. ىي القرآف فمن بلغو القرآف فقد بلغتو الحجة 
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 ملا سبل تابع -7  

 يوف ملسو هيلع هللا ىلصالحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد  ي) قاؿ النووي : وف 276ص ٓكْل حطاٌ يف
اْلصوؿ أنو ال  يعلى ما تقدـ ف دعوة اإلسالـ فهو معذور وىذا جارٍ مفهومو داللة على أف من لم تبلغو 

 . حكم قبل ورود الشرع على الصحيح واهلل أعلم (
 :زمحُ اهللقال الػٔخ اضخام ابً بددالسمحً   :الزد 

بل إف أىل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآف وماتوا على الجاىلية ال ُيسّموف مسلمين باإلجماع وال 
 [تكفير المعين  ]. اآلخرة يتعذيبهم ف يُيستغفر لهم وإنما اختلف أىل العلم ف

وابن سحماف عن ابن  ،عبد الرحمن ابناؽ اسحإاللطيف و  ف عبدونقل اْلخا :ٓكْل الػٔخ بلٕ اخلطري 
ومن لم تبلغو الدعوة أف كال النوعين ال ُيحكم بإسالمهم وال  ،جماع على أف أصحاب الفتراتاإل ؛القيم

سمو اوأما الشرؾ فهو يصُدؽ عليهم و  ،مسّمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم ييدخلوف ف
 [ٛٔالحقائق فى التوحيد .]اقضة أصلو وقاعدتو الكبرى شهادة أف ال إلو إال اهلليتناولهم وأي إسالـ يبقى مع من

 اإلمياُ -8

) قاؿ ابن بطاؿ في باب آخر : قاؿ الُمهلب: اإلسالـ على الحقيقة ىو اإليماف  206ص  ٓكْل حطاٌ يف
 . ال ينفع عند اهلل تعالى غيره ( يىو عقد القلب المصدؽ إلقرار اللساف الذ يالذ

 أين عمل الجوارح  ؟!! : الزد
 .أىل السنة يقولوف اإليماف قوؿ وعمل  : زمحُ اهللقال اإلماو ّنٔع 

من قاؿ اإليماف قوؿ دوف عمل يُقاؿ لو رددت القرآف والسنة وما عليو  : زمحُ اهللقال اإلماو اآلجسٖ 
 الحديث [ طٚٔٔصٕٖٗ/ٔالشريعة لآلجري  ]. جميع العلماء وخرجت من قوؿ المسلمين وكفرت باهلل العظيم

وكاف اإلجماع من الصحابة والتابعين من بعدىم وممن أدركناىم يقولوف :  : زمحُ اهللقال اإلماو الػافعٕ  
 .[ ٛص ٖٜ٘ٔ/ٕشرح أصوؿ اإلعتقاد لاّللكائ ].ماف قوؿ وعمل ونية ال يجزئ واحد من الثالثة إال باآلخرياإل

 فى مسائل] .وأما من ترؾ اْلعماؿ كلها مختارًا مع تمكنو منها فهذا ال يكوف مؤمناً  :ٓكْل الػٔخ الفْشاٌ 
 . [ٜٕاإليماف ص
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 باب جامع
 فْائد فى مسائل الكفز ّاإلمياٌ

 

: الكفر  ٚٔكتابو درء الفتنة عن أىل السنة ص  يف ،زمحُ اهللاهلل أبْ شٓد  قال الػٔخ بهس بً بدد -ٔ
 .يكوف بالقوؿ والفعل والترؾ والشك واإلعتقاد 

 
في شريط الكفر كفراف ) يستحيل أف يكوف  زمحُ اهللقال  ،ىذا الباب الخطير يبر قوؿ اْللباني فتدّ  -ٕ

شريط من منهج  يوف ،( من الملة إال إذا كاف الكفر قد انعقد فى قلب الكافر عمالً  الكفر العملى خروجاً 
الخوارج قاؿ ) السلف فرقوا بين اإليماف وبين العمل فجعلوا العمل شرط كماؿ ولم يجعلوه شرط صحة 

 . ىػاخالفا للخوارج ( 

أما  ،ويرد على قوؿ اْللباني بأف أىل السنة يقولوف إف العمل شرط صحة وجزء من اإليماف وركن فيو
 .حة الخوارج فيجعلوف آحاد العمل ال جنسو شرط ص

ْلف الكفر عنده ىو الجحود واإلستحالؿ القلبي  ؛كبرأ ويرى الشيخ اْللبانى أف تبديل الشرع ليس كفراً 
أف اْللباني  " كفتي الميزاف  يكتابو " مسألة اإليماف ف  يف اجلصاٜسٖ صصّٓقد ذنس الػٔخ أبْ ب، والتكذيب

وإنما يرى أف الكفر ىو  ،ْلنو ال يرى تكفير الُمعرض والُمتولي والُمستكبر ؛ؾور تراجع عن تكفير أتات
 .والبد أف يظهر من قولو بلسانو ما يدؿ على ذلك وىذا مذىب جهم الخبيث  ،الجحود والتكذيب

 
والتصديق المتضمن لعمل القلب والمستلـز لعمل الجوارح  ،التصديق المجرد ليس مرادفًا لإليماف -ٖ

اللساف النطق بالشهادتين وكل وقوؿ  ،وقوؿ اللساف ىو عملو وليس من عمل الجوارح ،مرادؼ لإليماف
وقوؿ القلب ىو اإلقرار المتضمن للتصديق كاإلقرار باْلصوؿ الستة، وعمل القلب   باللساف ىو عملو، ذكرٍ 

 .، وعمل الجوارح الصالة والصياـ كالحب والخوؼ والرجاء
وىما قوؿ  :وفرع ،وىو قوؿ القلب وعملو :أصلي أركاف، وى ؛وعلى ىذا فيكوف اإليماف ثالثة أجزاء

مثل مقالة شبابة بن سوار  فقولو اللساف وعمل الجوارح، ومن يقوؿ إف قوؿ اللساف ىو عمل الجوارح
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إنو قوؿ خبيث لم أسمع أحداً قاؿ بو وال  : اإلماو أمحدقال بيُ المرجئ ) إذا قاؿ فقد عمل ( فهذا قوؿ 
   . اىػ بلغني

  :    بقوؿ السلف وأىل السنة ويقولوف ظاىراً  ،السلفية يلبسوف الحق بالباطل يعومرجئة العصر من مدّ 
  - أي عمل الجوارح -اإليماف  يالحقيقة ال يقولوف إف العمل ركن ف يولكن ف ،اإليماف قوؿ وعمل " "

ْلف العمل شامل عمل القلب والجوارح بدوف تفريق، ويقولوف ىو شرط   ،يدؿ التعريف على ذلككما 
 .كماؿ ال صحة 

نهم على مذىب السلف أوقالوا  اولكن ىؤالء دلسوا وموىو  ،نوىاوالمرجئة قديمًا أظهروا عقيدتهم وبيّ 
 . ثاً وحدي فوا كالـ كبار اْلئمة قديماً وحرّ  ةوىم فى الحقيقة على مذىب المرجئ

ال.. ال   فأجاب :اإليماف لكنو شرط كماؿ  يوقد ُسئل عمن يقوؿ إف العمل داخل ف ؛بً باشاالػٔخ قال 
  . [ ٕ٘رفع الالئمة ص ]ىػ  اىذا قوؿ المرجئة .  ،ىو جزء من اإليماف ،ما ىو بشرط كماؿ

 

التصديق المجرد عن عمل القلب وال يلـز من المعرفة  يىذا الباب أف المعرفة ى يومن الفوائد ف -ٗ
 ويعسراإلقرار أصاًل، وىذا كلو ال ينفع صاحبو وال يُثبت لو إيمانًا ْلنو قدر مشترؾ بين المؤمنين والكافرين 

التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد فالبد من عمل يتحقق بو ىذا التصديق كما أف الذى يعمل البد لو 
 .وعمل فى الباطن يصححو من تصديق 

لبدف بالقوؿ الظاىر والعمل ثم الحب التاـ مع القدرة يستلـز حركة ا :قال غٔخ اإلضالو ابً تٔنٔ٘
 .[مجموع الفتاوى  ]، ومع التصديق والمحبة يلـز تحرؾ البدف بالقوؿ والعمل الظاىر ضرورة

وأف إيماف  ،وقد تقدـ أف جنس اْلعماؿ من لواـز إيماف القلب : د7/616 دلنْع الفتاّٚ] يف ّقال أٓطا 
من  الظاىر من لواـز اإليماف أو جزءاً سواء جعل  ؛القلب التاـ بدوف شيء من اْلعماؿ الظاىرة ممتنع

  .اإليماف كما تقدـ بيانو 
لصالة والزكاة والصياـ قلبو بأف اهلل فرض عليو ا يومن الممتنع أف يكوف الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابتًا ف ال:ّق

ويعيش دىره ال يسجد هلل سجدة وال يصـو رمضاف وال يؤدي زكاة وال يحج إلى بيتو ىذا ممتنع وال  ،والحج
 ىػ ا .يصدر ىذا إال مع نفاؽ فى القلب وزندقة ال مع إيماف صحيح 
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جئة العصر وأوضح راد بو اإليماف الصحيح ال الكامل كما يحرفو مر مواإليماف التاـ عند شيخ اإلسالـ ال
قلبو إيماناً جازماً امتنع أال يتكلم  يوبهذا تعرؼ أف من ف : د562-7/553الفتاّٚ ] ما قالُ يفمن ذلك كلو 

 .بالشهادتين مع القدرة فعدـ الشهادتين مع القدرة مستلـز إنتفاء اإليماف القلبي التاـ 
  .القلب بال قوؿ وال عمل ظاىر  يفإنو يمتنع أف يكوف إيماف تاـ ف :ّقال 

القلب بال قوؿ ظاىر أي بدوف الشهادتين !! وبضم أقواؿ  يفهل يعني ىذا أنو يمكن أف يكوف اإليماف ف
شيخ اإلسالـ بعضها إلى بعض تبين أنو يريد بقولو " اإليماف التاـ " الصحيح ال الكامل كما فهمو مرجئة 

الشيخ لفظ الكماؿ وال يمكن إال أف يقصد بو الصحيح ْلف  موضع آخر ذكر يالعصر مّدعو السلفية، وف
  . اىػ وأصلو فى القلب وكمالو العمل الظاىر  :السياؽ يدؿ على ذلك كما فى قولو 

إال بالعمل الظاىر حيث القلب اليتم أي ال يصح  يف يفإف سياؽ الكالـ يدؿ على أف أصل اإليماف الذ
  . اىػ القلب  يالظاىر وكمالو ف ي: بخالؼ اإلسالـ فإف أصلو فقاؿ بعدىا

 [ ٖٛ،ٕٛرفع الآلئمة ص ].فى القلب  ياإلسالـ أصلو الظاىر دوف كماؿ الذ يفهل يقوؿ أنو يكفي ف

القلب ال يتم أي ال يصح إال بالعمل الظاىر، وىؤالء  يف يوسياؽ الكالـ يدؿ على أف أصل اإليماف الذ
الكماؿ الواجب والمستحب، وإنما يعني  ؛المرجئة ُمّدعو السلفية يظنوف أف شيخ اإلسالـ يعني بالكماؿ

 .بكلمتي " التاـ ، والكماؿ " الصحة 
زيغ ومرض قلوبهم  يوىذا قد تبين لطلبة العلم والحق بضم كالـ الشيخ بعضو إلى بعض ، والذين ف

يأخذوف المتشابو ويدعوف المحكم البين الواضح ، ومن رد المتشابو إلى المحكم فقد اىتدى ومن عكس 
 .ضّل وانتكس 

 
حقيقة الدين ىي الطاعة واإلنقياد وذلك إنما يتم بالفعل ال  : 86غسح العندٗ ص يفقال غٔخ اإلضالو  -٘

 .اىػفهو كافر  لو فمن لم يفعل هلل شيئاً فما داف هلل ديناً ومن ال دين ،بالقوؿ فقط
وكل حقيقة باطنة ال يقـو صاحبها بشرائع اإلسالـ الظاىرة ال تنفع ولو   : 155الفْاٜد ص يفقال ابً الكٔه 

  .اىػر كانت ما كانت فلو ترؾ القلب المحبة والخوؼ ولم يتعبد باْلمر وظاىر الشرع لم ينجو ذلك من النا
القوؿ  ]. فال تتحقق الشهادة إال بعقيدة فى القلب واعتراؼ باللساف وتصديق بالعمل  :ّقال ابً بجٔنني 

 [ ٜٖ،ٖٛالمفيد ص
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أىل السنة يروف أف اْلعماؿ من لواـز اإليماف فإذا انتفت اْلعماؿ انتفى اإليماف، وأما المرجئة فال  -ٙ
يجعلوف ذلك الزمًا بل سببًا يوجد بوجوده وال ينتفي بإنتفائو، والمرجئة اثنتا عشرة فرقة وكالمهم خطأ شرعاً 

 .وعقالً 
جنس ترؾ اْلعماؿ قد يكوف كفرًا كترؾ التوحيد  ولذلك كاف : 193فٙ جامع العلْو ّاحلهه صّقال ابً زجب 

 . اىػوأركاف اإلسالـ أو بعضها بخالؼ ارتكاب المنهيات فإنو ال يقتضي الكفر بنفسو 
 
 . (ٓٓٔ-ٜٜ)المؤمنوف ﴾َلَعلّْي َأْعَملُ *  َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَؿ َربّْ اْرِجُعوفِ ﴿ قال تعاىل -ٚ

القرآف   يواآليات غيرىا ف ،الدار اآلخرة إال بالعمل يىو واضح تدؿ على أف ال نجاة فوىذه اآلية كما 
وكذلك اْلحاديث واْلثار عن السلف   ،كثيرة تدؿ على ركنية العمل وأف من لم يأت بو فإنو من الكافرين

 .ذلك وخاصة أحاديث كفر تارؾ الصالة  يكثيرة ف
قلبو ىوى يدع المحكم  يوليست بمجملة ولكن من ف وىذه اْلدلة محكمة ْلنها مفسرة واضحة بينة

سعيد  بيمما تعلقت وتمسكت بو المرجئة حديث أو ىذا اْلمر وغيره،  يالواضح ويتعلق ويتبع المتشابو ف
ىؤالء عتقاء اهلل أدخلهم  }وقولو {قط  لم يعملوا خيراً  فيخرج منها قوماً  }وغيره وفيو  يالبخار  يالخدري ف

 وقالوا فعلى ىذا اليكوف العمل ركن وشرط صحة فى اإليماف {اهلل الجنة بغير عمل عملوه وال خير قدموه 
 والجوب على ذلك وباهلل التوفيق أف يُقاؿ ما يلي : 

  لنفي  { {، ويكوف لفظ } لم يعملوا إال دارات الوجوه } إال آثار السجود {، ورواية }أنو مقيد برواية
 الكماؿ الواجب .

  {، وشفع المؤمنوفشفعت المالئكة، وشفع النبيوف}أف يكوف خاصاً باْلمم السابقة، ْلف الحديث فيو 

 .  أف يكوف ُمقيداً ، بمثل اْلحاديث الدالة على أف بعض اْلعماؿ تركها كفر كالصالة 

 التمكن من العمل .ف ُيحمل الحديث على من لم يتمكن من العمل، والذين ماتوا قبل أ 

 ومن لم تبلغو الدعوة، كما فى حديث حذيفة المعروؼ ، ودروس اإلسالـأو ُيحمل على زمن الجهل ،
 . {يُدرس اإلسالـ كما يُدرس وشي الثوب  }عند ابن ماجة، وغيره بسند صحيح وفيو 
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وبالجملة فمن قاؿ أو فعل ما ىو ُكفر كفر بذلك وإف لم يقصد أف يكوف كافرًا إذ  :قال غٔخ اإلضالو  -ٛ
 .[ ٛٚٔالصاـر المسلوؿ ص ]شاء اهلل ا ال يقصد أحد الكفر إال م

رسولو  اهلل أو سبَّ  قد أجمع العلماء على أف من سبَّ  : قال إضخام بً زآٍُْ ٓٗومن الصاـر أيضًا ص
 . اىػأو قتل نبياً من أنبياء اهلل أنو كافر بذلك وإف كاف مقراً بكل ما أنزؿ اهلل  ،أو دفع شيئاً أنزلو اهلل تعالى

سواء كاف الساب  ،رسولو كفر ظاىرًا وباطناً  اهلل وسبَّ  إف من سبَّ  : 512أٓطا صالصازو  ّقال الػٔخ يف
وىذا مذىب الفقهاء وسائر أىل السنة  ستحاًل أو كاف ذاىاًل عن إعتقاده،يعتقد أف ذلك محرمًا أو كاف مُ 
 .القائلين بأف اإليماف قوؿ وعمل 

عند مرجئة العصر ال تالـز بين الظاىر والباطن فيمكن عندىم أف يجتمع فى المرء اإليماف فى الباطن  -
كما ذكر ذلك  ؛والكفر القولي والفعلي، وىذا مذىب الجهمية اإلناث الذى أخذوه عن الجهمية المتقدمين

 . ٘ٔ٘الصاـر المسلوؿ ص يخ اإلسالـ فشي
وعندىم يجتمع اإليماف مع القوؿ  ،والجهمية اإلناث ىم متأخرو المتكلمين أخذوه عن الجهمية اْلولى -

كفر  ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ  وىؤالء المرجئة لم يجعلوا سبَّ  -قاتلهم اهلل أّنى يؤفكوف  -بالتثليث وسب اهلل ورسولو 
وإنما  ،ذلك وتكذيب الرسوؿ فكفر بالتكذيب ال بتلك اإلىانة وإنما كفر الساب ْلنو اعتقد حلَّ  ،بذاتو

 [ ٜ٘ٙ/ٖالصاـر المسلوؿ ص  ]اإلىانة دليل على التكذيب . 

نتفى اآلخر، والمحبة اومتى كاف أحدىما  ،والتعظيم والمحبة إجالؿ وإكراـ ،والسب إستخفاؼ وإىانة 
 .والتعظيم من عمل القلب 

 
وىو أشعري وكذلك الكوثري المبتدع فى  "أصوؿ الدين  "كتابو   يف ذنس بدد الكادز بً طاٍس الدػدادٖ -ٜ

أف السجود للشمس والصنم ال يكوف   :اإلقتصاد فى اإلعتقاد " "آخر كتابو  يلي الصوفي فاالتأنيب والغز 
 .كفراً إال مع إعتقاد القلب. أي التكذيب والجحود 

عليو غير واحد من أىل العلم  وقد ردَّ  ،اْلردف أف الكفر ىو الجحود والتكذيب وذكر الحلبي وىو من
الرد عليو وأمثالو فى ىذه المسألة وكذلك  يوصدرت فتاوى من اللجنة الدائمة لإلفتاء بالجزيرة العربية ف

 .مسألة الحكم بغير ما أنزؿ اهلل  يف
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وىو كفر بذاتو لكن المرجئة يجعلونو  ،تكبارأف غالب كفر اْلمم ىو اإلباء واإلس ذنس ابً الكٔه -ٓٔ
ف أولكن الحق  ،عندىم داللة على اإلستحالؿ والتكذيب داللة على الجحود والتكذيب مثل السبّْ 

 .اهلل ورسولو كفر بذاتو ْلنو ينافي عمل القلب من المحبة والتعظيم  ستكبار كفر بذاتو، وسبّ اإل
اإلنقياد، والتصديق واإلقرار ال ينافي اإلستكبار وال السب واإلستكبار ينافي كذلك عمل القلب وىو 

وىذا ىو قوؿ القلب أي التصديق واإلقرار،  ؛والذى ينافي التصديق واإلقرار ىو الجحود والتكذيب
واإلنقياد والمحبة والتعظيم عمل القلب، وىو ركن وشرط صحة وجزء من اإليماف وىو قوؿ القلب وعملو 

قد واحد منها مع القدرة والمهلة فيكوف اإليماف ثالثة أجزاء وىي أركاف إذا فُ  ،سافوعمل الجوارح وقوؿ الل
 [مسألة اإليماف ْلبي عزير الجزائري و ،يريثانظر خاتمة كتاب براءة أىل الحديث للكُ  ]. وعدـ العذر كاف العبد كافراً 

 

ويراد بها الحد اْلدنى من  ،أصل اإليماف واإليماف المجمل ومطلق اإليماف كلها كلمات مترادفة -ٔٔ
من لم يات بو لم يصح إيمانو وليس بناج يـو القيامة، واإليماف الواجب وصاحبو ىو  ياإليماف الذ

المقتصد ويطلق على من إيمانو اإليماف الكامل والمطلق، وأما اإليماف المستحب فصاحبو السابق 
 . بالخيرات

 
وىو ثوب رقيق جداً البسو   ػ،. اىـ أرؽ من ثوب سابرىتركت المرجئة اإلسال :قال ضفٔاٌ الجْزٖ  -ٕٔ

 [ٛٙٔانة الكبرى صباإل. ] المرجئة يهود القبلة:  ىو والعرياف سواء، وقاؿ سعيد بن جبير
 

القوؿ بأف النزاع لفظي خطأ عظيم ْلف السلف مجمعوف على تبديع وذـ وىجر مرجئة الفقهاء  -ٖٔ
 .وتغليظ القوؿ عليهم 

ومن قاؿ  : مجموع الفتاوى ٕٔٙص ٚج و ٗٔٔ،ٖٔٔص ٔج اإليماف اْلوسط  يف قال ابً تٔنٔ٘
منو  بحصوؿ اإليماف الواجب بدوف فعل شيء من الواجبات سواء جعل تلك الواجبات الزما لو أو جزءاً 

أىلها  يكاف مخطئًا خطئًا بينًا وىذه بدعة اإلرجاء التى أعظم السلف واْلئمة الكالـ ف  ؛فهذا النزاع لفظي
 ىػ ا .ما ىو معروؼ  فيها من المقاالت الغليظة   وقالوا
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 وأبو عمر بن عبد" كتاب النية فى الصالة   "كتاب اْلـ  ينقل اإلجماع على حد اإليماف الشافعي ف -ٗٔ
جميع  يأدركنا العلماء ف :ّقال إماما أٍل احلدٓح أبْ شزب٘ ّأبْحامت ،  "ٖٕٛص ٜجالتمهيد "البر فى 

 ذكره ابن القيم في). اىػ  اْلمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا فكاف مذىبهم اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص
 (.ٜٓٔ،ٛٓٔاجتماع الجيوش اإلسالمية ص

لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء باْلمصار فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أف  ّقال الدخازٖ:
 . [من فتح الباري ٓٗص -ٔجػ ]. صاإليماف قوؿ وعمل يزيد وينق

وفي الشريعة لآلجري والآللكائي في شرح أصوؿ إعتقاد أىل السنة والجماعة واإلبانة البن بطة والسنة 
 الكثير من ذلك . ؛ْلبي بكر الخالؿ وعبداهلل بن أحمد

ال خالؼ أف التوحيد البد أف يكوف بالقلب واللساف  قال غٔخ اإلضالو ذلند بً بددالٍْاب: -٘ٔ
 ] كشف الشبهات [.  من ىذا لم يكن الرجل مسلماً  يءوالجوارح فإف اختل ش

وىو أف  ،ترؾ جنس العمل في حق الشخص المعين ال يعرؼ في الظاىر إال باإلصرار على الترؾ -ٙٔ
يعيش فترة من الزمن بعد تركو للعمل مع القدرة عليو وعدـ المانع، وجنس العمل ال يتحقق بفعل أي خصلة 

كإماطة   -كافرىم ومؤمنهم  -فإف من الخصاؿ ما يشترؾ في فعلو الناس  ،من خصاؿ البر وشعب اإليماف
 :  توفر فيو أمراف يتحقق بفعلٍ  اْلذى وبر الوالدين وصدؽ الحديث ووضع اللقمة في فّي الزوجة، وإنما

 أف يكوف من الواجبات التي بها شريعة اإلسالـ . اْلوؿ:
 .ٕ٘ٔ،ٗٔٔانظر براءة أىل الحديث للكثيري ص أف يفعل إيماناً واحتساباً . الثاني:

اإلعراض عن  :الناقض العاشر من نواقض اإلسالـ للشيخ محمد بن عبدالوىاب رحمو اهلل وىو  -ٚٔ
نواقض اإلسالـ القولية "ذكر ذلك صاحب كتاب  ،يماثلو ترؾ جنس العمل ،يتعلمو وال يعمل بو دين اهلل ال

 اللطيف . زيز عبدالع لدكتور عبدا" والعملية 
وبعض المرجئة في ىذا الزماف يقولوف: )إف تارؾ نواقض اإلسالـ عامل( أي من ترؾ نواقض اإليماف فقد 

والترؾ عمل مع اإلمتثاؿ فال منافاة حينئذ وال داعي بأف نقوؿ بركنية عمل  ،واإليماف قوؿ وعمل ،عمل
وىو  ،ْلف الخالؼ بين أىل السنة والمرجئة في العمل الظاىر الوجودي وىذا الكالـ باطل .. الجوارح

ا عمل الجوارح ال العمل العدمي وىو الترؾ وىو عدمي سلبي، واهلل تعالى قد ذكر أقساـ الناس بالنسبة لهذ
 : اْلمر في أوؿ سورة البقرة وىي ثالثة ال رابع لها
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منافقوف مؤمنوف ظاىرًا كفار  والثالث:كفار ظاىرًا وباطناً،   والثاني:مؤمنوف ظاىرًا وباطناً،  القسم اْلوؿ:
باطناً، وال يوجد قسم رابع إال في أذىاف المرجئة الذين يظنوف أنو قد يكوف الشخص مؤمنًا في الباطن 

الذي تدؿ عليو اْلدلة و عندىم مؤمن حقيقة ولكن الصحيح ويأتي الكفر في الظاىر بدوف عذر وى
  .(ٙٓٔ) النحل ﴾ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ بِاإِليَمافِ ِإالَّ َمْن ﴿الشرعية أنو كافراً حقاً، قاؿ تعالى: 

وقالوا أف فتنتهم أشد على ىذه اْلمة من اْلزارقة  ،والعلماء شددوا النكير على المرجئة قديمًا وحديثاً 
 .لبكر أبو زيد  كما في مجموع الفتاوى وكتاب درء الفتنة  ؛وأنهم يكذبوف على اهلل

يجعلوف الناس في سعة من الدين كما في تعليقو على الطحاوية، وفي فتوى الجنة الدائمة  :ّقال الفْشاٌ
 . في خطورة اإلرجاء بياف أف ىؤالء المرجئة يفتحوف على الناس باب الردة عن اإلسالـ

ْلربعة فمختلف في تكفير رؾ المباني اوأف مسألة تا ،السلف مجمعوف على كفر تارؾ جنس العمل -ٛٔ
براءة أىل ]انظر .كلها أو بعضها خصوصًا الصالة مع اإلقرار بالوجوب وىي من مسائل اإلجتهادتاركها  

 .للكثيري [الحديث والسنة من بدعة اإلرجاء

كما ذكر شيخ اإلسالـ ذلك في غير موضع من الفتاوى،   ،ومن قاؿ بكفر تارؾ الصالة وىم أكثر السلف
بعض أىل العلم أف الذي يكفر بو تاركها ىو الترؾ والبعض ذكر إجماع الصحابة على ذلك، وقد ذىب 

 . العزيز عبد اللطيف لعبد [نواقض اإليماف القولية والعملية]انظر  .المطلق أو على اْلعم اْلغلب

أف الصلة بين القوؿ بإسالـ تارؾ الصالة واإلرجاء ال تكوف إال في حاالت  العله:ذنس بعض أٍل  -ٜٔ
  : مثلمحدودة 

 اإليماف.الشهادة لو بأنو مستكمل  -ٔ
وبين اإلقرار واإلمتناع عن أدائها حتى  ،خلط بعض المتأخرين بين تاركها كساًل مع اعتقاد وجوبها -ٕ

 . يُقتل، ومن قاؿ بقتلو مع إسالمو فقد دخلت عليو شبهة اإلرجاء
ره، ْلف اإلكراه على ذلك منو إال المك إال بتكذيب القلب وجهلو لم يستثن لو كاف الكفر ال يكوف -ٕٓ

فال إكراه على ما  إال اهلل، وال يطلع عليو ويتصرؼ فيو ممتنع، أي ال إكراه على ما في القلب ْلنو ال يعلمو
 . وإنما اإلكراه على الظاىر قواًل أو فعالً فعلم أف فعل الكفر والتكلم بو كفر إال في حاؿ اإلكراه فيو
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 ةـــاخلامت
أىميتها كبيرة لكي يتميز الحق  ،في ىذا الكتاب على ىؤالء الشيوخ وغيرىمىذه الردور التي ذكرت 

طاًل البدعة سنة والسنة بدعة والحق بامن الباطل، والسنة من البدعة، حتى ال يأتي على الناس زماف يروف 
 .والباطل حقاً، وكلمة الحق يهدي اهلل بها من يشاء من عباده أو قد تصدع بنياف الباطل وتضعفو 

قَاَؿ َلُهم مُّوَسى َويْػَلُكْم اَل تَػْفتَػُروا َعَلى ﴿قولو: عليو السالـ دبر معي قوؿ اهلل تعالى حاكيًا عن موسى وت
نَػُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى*  اللَِّو َكِذبًا فَػُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن افْػتَػَرى ، (ٕٙ،ٔٙ) طو ﴾فَػتَػَناَزُعوا َأْمَرُىم بَػيػْ

البن تيمية،  "الرد على اْلخنائي والبكري"وردود العلماء على المخالفين معلومة مشهورة، ومن ذلك: كتاب 
غاية اْلماني في "لمحدث الهند الشيخ بشير السهسواني، و "صيانة اإلنساف عن وسوسة الشيخ دحالف"و

 "شيخ اْلزىر شلتوت لإلسالـ إعالـ اْلناـ بمخالفة"للشيخ محمود شكري اْللوسي، و "الرد على النبهاني
، وغير ذلك من "ا خرح فيو القرضاوي عن اإلسالـمّ عكشف اللثاـ "للشيخ على بن عبداهلل بن يابس، و

 . على كل من أخطأ أو انحرؼ وضل عن سواء السبيل الردود
، وقولو (ٗٙٔ) اْلعراؼ ﴾وفَ َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُّْكْم َوَلَعلَُّهْم يَػتػَّقُ ﴿وقد نشرت ىذه الردود عماًل بقولو تعالى: 

َنٍة َوَيْحيَ  ﴿تعالى:  َوِإْذ َأَخَذ اللَُّو  ﴿، وقولو تعالى: (ٕٗ)اْلنفاؿ ﴾بَػيػَّْنةٍ  َمْن َحيَّ َعنْ  ىلِيَػْهِلَك َمْن َىَلَك َعْن بَػيػّْ
نُػنَُّو ِللنَّاِس َواَل َتْكُتُمون الدين }: ملسو هيلع هللا ىلصوحديث النبي (، ٚٛٔ)ؿ عمرافآ ﴾وِميثَاَؽ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَُتبَػيػّْ

 .رواه مسلم  {النصيحة، قلنا: لمن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: هلل ولكتابو ولرسولو وْلئمة المسلمين وعامتهم
ويذكر في القنوات الفضائية غالبها، فكاف البد  ،وْلف ىذه اْلخطاء يقرؤىا العامة والخاصة من الناس

عليها بما يتيسر لإلنساف من كتاب أو درس، أما القنوات الفضائية فقد اليتيسر ذلك؛ ْلنها ال  من الردّْ 
تسمح غالبًا بالصدع بكلمة الحق؛ ولكونها ماأنشئت إال للبس الحق بالباطل ومحاربة الموحدين 

 بهم ولن والمجاىدين، ولذلك فال تجد في عملهم خيرًا وال بركة، وىم غثاء كغثاء السيل، وسيذىب اهلل
فََأمَّا الزََّبُد فَػَيْذَىُب ُجَفاًء ﴿يبقى في اْلرض إال النافع للناس وىو التوحيد والسنة والحق، قاؿ اهلل تعالى: 

َفُع النَّاَس فَػَيْمُكُث ِفي اْْلَْرضِ   (. ٚٔ) الرعد ﴾َوَأمَّا َما يَػنػْ
يحبو ويرضاه، وصلى اهلل وسلم واهلل تعالى أسأؿ أف يوفقني وإخواني ومن شاء من عباده سبحانو لما 

 لو وصحبو وسلم تسليماً كثيراً، والحمد هلل رب العالمين.آعلى نبينا محمد وعلى 
  

 كتبه الفقير إلى هللا            
 

 أبو عبد الرمحن مدين بن إبراهيم         
 ىٖٖٗٔ/ٕ/ٚ

 مصر -الزقازيق 
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 سزالفَـ
 ةرقه الصفح العيـــْاٌ و

  املقدمة
 ٕ فضل العلم والعلماء    ٔ

 ٖ سبب تأليف الكتاب     ٕ
 ٘ بذة مختصرة عن حياة المؤلفن ٖ

 الزد على كتاب مية الزمحً للدكتْر ٓاسز بزٍامٕ
 ٚ شهود الربوبية ٔ

 ٚ أوؿ واجب على العباد ٕ
 ٛ الفرؽ بين المسلمين والمشركين ٖ

 ٜ العذر بالجهل فى اْلسماء والصفات ٗ
 ٜ مخالفات اْلشاعرةذكر بعض  ٘

 ٓٔ تفسير الحروؼ المقطعة ٙ
 ٔٔ دفاع برىامى عن البنا ٚ

 ٔٔ تهنئة الكفار ٛ
 ٔٔ اإلشتقاؽ فى االسماء الحسنى ٜ

 ٕٔ تحريف وتأويل فاسد ٓٔ
 ٖٔ الصالة فى مسجد فيو قبر ٔٔ

 ٗٔ الشرؾ االصغر ٕٔ
 ٗٔ االستشفاع بالموتى ٖٔ

 ٙٔ طلب الدعاء من الحى الحاضر ٗٔ
 ٛٔ شرؾ اْللوىية ٘ٔ

 ٜٔ التوسل البدعى ٙٔ
 ٜٔ عصمة اْلنبياء ٚٔ

 ٕٓ اإللهاـ ٛٔ
 ٕٔ وجود النار ومكانها ٜٔ
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 ٕٔ فناء النار ٕٓ
 ٕٕ الحوض ٕٔ

 ٕٕ الشفاعة ٕٕ
 ٖٕ شفاعة أبى طالب ٖٕ

 ٖٕ نبوة الخضر ٕٗ
 ٕٗ أوؿ الخلق ٕ٘

 ٕٗ ىل اإلنساف مسير أـ مخير ؟ ٕٙ

 ٕٙ بالقدراالحتجاج  ٕٚ

 ٕٚ اإليماف ٕٛ
 ٕٚ جنس العمل ٜٕ

 ٕٛ العذر بالجهل وقياـ الحجة ٖٓ
 ٜٕ ردة مانعى الزكاة ٖٔ

 ٜٕ تكفير المعين ٕٖ
 ٜٕ العذر بالجهل ٖٖ

 ٖٓ الفرؽ ٖٗ
 ٖٔ تقسيم الدين الى أصوؿ وفروع ٖ٘

 ٕٖ قياـ الحجة ٖٙ
 ٕٖ ترؾ المبانى ليس كركوب المحاـر ٖٚ

 ٖٖ قصة يوسفشرح موضع من  ٖٛ
 ٖٗ التحذير من علماء السوء وغالة المرجئة والجهمية ٜٖ

 ٖ٘ التحذير من وثيقة االزىر اإلجرامية ٓٗ
 الزد على كتاب فضل الغيى احلنٔد للدكتْر ٓاسز بزٍامى

 ٖٙ شرؾ اْللوىية ٔ

 ٖٚ حذفو كالـ من معارج القبوؿ ٕ
 ٜٖ بفرقة االخواف الضالةقولو فى التوسل، وبياف تأثر مّدعى السلفية  ٖ

 ٓٗ قولو فى التبرؾ ٗ
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 ٔٗ تحريف وكذب على الشيخ محمد بن عبد الوىاب ٘
 ٖٗ فوائد فى دحض شبهة العذر بالجهل ٙ

 ٚٗ مسألو التسلسل ٚ
 للدكتْر ٓاسز بزٍامى "ال إلُ إال اهلل، كلنة دماة"الزد على كتاب 

 ٜٗ نصره لمذىبو االرجائى والرد علي غالة المرجئة  ٔ
 ٕ٘ سبب كفر الساحر ٕ

 ٖ٘ خلطو بين قوؿ القلب وعملو ٖ

 ٗ٘ حذفو لكالـ من منعارج القبوؿ ٗ

 ٗ٘ مذىب غالة المرجئة والجهمية ٘
 ٘٘ الجهل الناشئ عن االعراض ٙ

 تيبَٔات
 ٚ٘ حقيقة مذىب اْلشاعرة وفوائد أخرى ٔ
 ٜ٘ المفسرينعقائد  ٕ

 ٓٙ المخالفات العقائدية فى العقديدة الطحاوية ٖ
 ٘ٙ ىل يقاؿ العقيدة الطحاوية سلفية ؟ ٗ

 ىعٔه ٓاسنيللدكتْر  " اإلمياٌ "كتاب  األخطاء العقائدٓة فى
 ٙٙ الصفات الفعلية ٔ

 ٚٙ مسألة التفويض ٕ
 ٚٙ شرؾ اللوىية ٖ

 ٛٙ إرجاء واضح ٗ
 ٜٙ نقل من الطحاوى ٘

 " عقٔدة أٍل السية ّاجلناعة " ألمحد فزٓد كتاب األخطاء فى
 ٓٚ أوؿ واجب على المكلف ٔ

 ٓٚ القصد من تعلم العقيدة   ٕ
 ٓٚ اإليماف ٖ

 ٔٚ تفسير اإليماف بالمعرفة ٗ
 ٔٚ ال نكفر أحدًا من أىل القبلة، نقل من الطحاوية ٘
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 ٕٚ حصر الكفر في الجحود ٙ
 ٕٚ التكفيرإشتراط القصد في  ٚ

 ٖٚ شرؾ الربوبية ٛ
 ٗٚ أسماء اهلل أعالـ وأوصاؼ ٜ

 ٗٚ بياف ما ورد في الشماؿ ٓٔ
 ٘ٚ التأويل والتفويض ٔٔ

 ٙٚ صفات اْلفعاؿ ٕٔ

 ٚٚ القرآف كالـ اهلل ٖٔ

 ٚٚ فناء اْلشياء ٗٔ
 ٛٚ حدوث القرآف حين نزولو ٘ٔ

 ٛٚ أسماء اهلل الحسنى ٙٔ
 ٜٚ العذر بالجهل ٚٔ

 ٜٚ شروط صحة الشهادتين ٛٔ
 ٓٛ عصمة اْلنبياء ٜٔ

 ٓٛ التوسل بالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ٕٓ
 ٔٛ تأثير اْلسباب ٕٔ

 ٕٛ السحر ال يقلب عين اْلشياء ٕٕ
 ٕٛ الفرؽ بين النبي والرسوؿ ٖٕ

 ٖٛ شرط التحدي في المعجزة ٕٗ
 ٖٛ اْلمر الشرعي والكوني ٕ٘

 الزد على حمند حساٌ
 ٗٛ من فتنة علماء السوء التحذير ٔ

 ٘ٛ جعل حساف "الضرائب" بديلة عن الجزية ٕ
 ٙٛ دعوة شيوخ مصر وغيرىا للتوبة واإلصالح والبياف ٖ

 الزد على كتاب حقٔقة التْحٔدحملند حساٌ
 ٚٛ الجهل بمعنى ال إلو إال اهلل ٔ
 ٛٛ نقل خطأ ٕ
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 ٛٛ الحكم بغير ما أنزؿ اهلل ٖ
 ٜٓ العذر بالجهل ٗ

 ٜٓ فهم الحجة ٘
 ٕٜ ضابط العذر ٙ

 ٖٜ تابع لما قبلو ٚ
 ٖٜ اإليماف ٛ

 باب جامع
 ّٓصتنل على فْائد يف الكفز ّاإلمياٌ

 ٜٗ ذكر أقواؿ لأللباني والرد عليها ٔ
 ٜ٘ تلبيس مرجئة العصر ٕ

 ٜ٘ ذكر أقواؿ مهمة لشيخ اإلسالـ ٖ
 ٜٙ التشابو بين قوؿ مرجئة العصر والجهمية اإلناث ٗ

 ٜٛ كيف يعرؼ ترؾ جنس العمل ؟ ٘
 ٓٓٔ بماذا يعرؼ تحقق جنس العمل ؟ ٙ

 ٓٓٔ الرد على من يقوؿ إف تارؾ النواقض عامل ٚ
 ٔٓٔ ىل توجد صلة بين القوؿ بإسالـ تارؾ الصالة واإلرجاء ٛ

 اخلامتـة 
 وتشتمل على مايلي :

 بياف فوائد الردود  -
 ذكر بعض ردود العلماء  -
 المذكور في ىذا الكتاب على بعض الشيوخ ومؤلفاتهمسبب الرد  -

ٕٔٓ 

 مْقع طسٓل التْحٔد ّالطي٘
 

 حفظه هللاتحت إشراف فضيلة الشيخ مدين إبراهيم حسانين 


